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 لوألا ةعبطلا

 »و





 مهيرشما

 : ناه"دلا نبا

 اذه < نونلا اهرخآ يف ةددشملا ءاهلاو ةلمهملا لادلا حتفب < ناه"دلا

 يف يناعمسلا ميركلادبع ديعس وبأ هطبض اذكه <« نهدلا عيسي نمل
 1 7 انألا

 انصحأ « ءارعشلاو ءاملعلا نم روهمج < بقللا اذهب رهتشا دقو

 ٠ عبتتلا هغليو دهجلا هيلا لصو ام كلذو < مهركذ يتآلا مالعألا مهنم

 ”الوأ

 يرصبلا ناهدلا نبا

 حور رونأ لص دقو < ةرصللا لهأ نم ناهدلا مسرد نب حلاص قا

 ٠ نيسارعلا نع ىوري

 نم لوألا عبر يف تامو < ه5 ةنس نم نابعش يف « دادغب يف دلو

 ءا حجم / 07

 آيناث

 ناهدلا عماج نبا

 < ناهدلا عماج نر مساقلا ديحا نب هللادبع نب دمحم نب دنيا 5

 يف يفو: « ثيدحلا ىلط ىلع اصيررح ةقث' '-لاص اخسش ناك « دادغب لهأ نم

 ٠ هامابوإ / ةنس نم بجر

 )١( ةحفص ىلوالا ةعبطلا / باسنالا / 5+"

 هه ©



 : آنئلا

 يوحنلا ناهدلا نبا

 « ناهدلا نباب « فورعملا ءاجر نب ىلع نب دمحم نب نسح « دمحم وبأ

 سردو « ةريثكلا تاياورلاب ميركلا نآرقلا أرق « ايدأ « ايوغل « ايوحن ناك

 ىلع ةببرعلاو <« لازتعالا بهذم ىلع مالكلاو « قارعلا لهأ بهذم ىلع هقفلا

 ٠ ه441/ / ةنس يف يفوتو < يفاريسلاو « ينامترلا ىسع نب يلع

 اعبار

 يراصنالا ناهدلا نبا

 نب هللادبع نب يلع نب كرابملا نب ديعس « نيدلاجات « دمحم وبأ
 دلو < ناهدلا نباب فورعملا < يراصنالا مصاع نب رصن نب دمحم نب ديعس

  لصوملا يف يفوت « ايوحن < ارسفم « ارعاش « ابيدأ ناك 2« ه594 ةنس يف
 ٠ هه (/ ةنس يف

 اسماخ

 يضرفلا ناهدلا نبا

 « يدادغللا بيعش نب يلع نب دمحم « نيدلارخف « عاجش وبأ

 « ةلحلا يف يفوت « خرؤم < رعاش < يضرف « هبقف < ناهدلا نباب < فورعملا
 ٠ هدول / ةئنس يف ةياور ىلع وأ « هدو. / ةنس يف

 آسداس

 يطساولا ناهدلا نبا

 فورمملا < يطساولا ريرضلا ديعس نب كراملا نب كدابملا « ركب وبأ
 يف يفوت < ايوحم « ابيدأ ناك < هد#» / ةنس يف طساوب دلو ناهدلا نباب

 ٠ هز / ةنس ىف دادغب



 : اعباس

 يراصنالا ناهدلا نبا

 ( ليلف لبق روك ذملا ) كرابملا نب ديعس نيدلا جات نب ىبحي « نيدلازع
 « لصوملاب هاا / ةنس يف يفوت <« يوحن « رعاش « بيدأ

 انما

 نيدلا سمش ناهدلا

 / ةنس يف يفوت « ناهدلا نيدلاسمش « رمع نب يلع نب دمحم

 ٠ هالالا

 اعسان'

 يصمحلا يلصومللا ناهدلا نبا

 < جرفلا وبا < يلع نب ىسع نب يلع نب دعسا نب هللادبع وه
 « رعاشلا « يوحتلا هقفلا < ىعفاشلا « ىصمخلا < ىلصوملا « نيدلا ب دهم

 فعاصت ف ءاملعلاو ناخرؤملا نم هركذ نم رثكأ هتعن اذكه

 ٠ مهتافنصم

 هتدالو

 نع « ناهدلا نبا انرعاش <« تركذ ىتلا < رداصملاو ناظملا تسراخت

 الا كلذ نم ءىشب حرصت ملف « هتأشن ىلاو « هتدالو ةنس ىلا ةراشالا
 ٠ امالو ةهمحمج

 < لصوملا يف « رونلا هاننع ترصبأ « ناهدلا نبا نأ « هملا ليمن يذلاو

 ةفللا يف « ءالتجأ ةمئأ « اهباعش تاقأو اهحوفس يف جرد ىتلا ةنيدملا

 0 نمزلا ربع « رعشلاو « ملعلاو « بدالاو

 اال



 ادامتعا « ا"! ىورلا /ماع ىلا ريشنو « هتدالو ةنس ركذن نا عيطتسنو

 ركذ ثيح « ةيعفاشلا تاقلط يف « يونسالا نيدلالامج هركذ ام ىلع

 , ؟0هئافو ةنس ركذ امنمح * « <« ةئس نيتس براق دقو ٠٠ » : هصن ام

 نب عئالط حدمو « رصم دصف « ناهدلا نبا نا  ناكلخ نبا ركذ

 ةروهشملا « هتحدمب ٠ لصوملا يف لاحلا هب تقاض نا دعب « كيازرأ

 ؟؟!اكيبح طرف لا مقنت تسلو  اكفالت يف يفالت كافك امأ

 ىلا بتكف < هعم هجوز باحطصا « ناهدلا نبا انرعاش عطتسي ملو

 © نييولعلا ببقن <« يننسحلا دمحم نب ديز هللادبع يبا فيرسشلا

 هجوزل روكذملا فيرشلا لفكتف « هرفس ىلع اهب هنيعتسي انايبأ 2076 لصوملاب
 ٠ اهنع هبانغ ةدم « هيلا جاتحت ام عيمجب

 يه « هتياور ىلع هعم نمو ناكلخ نبا اهيلا ريشي. يتلا تاببالا لعلو

 : اهعلطم ىتلا

 يكاسما دينفتلاب لمؤنت تماق اهتربع نيبلا لاسأ نيب تاذو

 يهو < لصوملا نم هجورخ دنع « هتدلاو بطاخب, « ناويدلا هياورو

 - ةعوطمو ةطوطخم  ىرخالا ناظملاو عجارملا نود « اهب درفنا ةياور

 سا ردي « لاحرتلا اصع اهب ىقلاو « صمح ىلا رصم نم ناهدلا نبا لففو

 لوقي امك م« ةريخالا هنم تدضفتسا ثمح « ةمبرعلا ةغللاو ةعيرشلا مولع

 ( يصمحلا ) بقل هقحل انه نمو « يطفقلا نيدلالامج ريزولا

 « هتافو ىتح « اهب هتماقا ةدم < صمح يف « ناهدلا نبا ةامح ملاعم فرعت ملو

 (؟ه/3) نيفلؤملا مجعمو هه 55 هيفو مالعالا (؟)
 ١١5 / ةقرولا , طوطخم , يونسالا تاقبط (؟9)

 ١ / مقر ناويدلا ةلمكت ىف ةديصقلا رظنا (5)
 (559/5:5) ماشلا مسق  ةديرخلا ىف هتمجرت رظنا (0)

 اارخلا تن



 يبأ نب دعس يبا هبقفلا ةبححص يف قشمد ىلا هتاودغ ءانثأ يف ناكو

 ملسم حبحص هنم عمس دقو ركاسع نبا سورد ىلا ددرتي < ؟'”نورصع

 ("”هرعش نم ًائيش ركاسع نبا عمس دقو < يدحاولل ريسفتلا يف طيسولاو
 ريسفتلا يف طبسولاو ملسم حبحص « ييهذلا ظفاحلا نم عمسو

 (47+ يدحاولل

 هتافو

 عمجأ دقو « هناحبس م هير هجو ناهدلا نبا ىقل <« صمح ةنيدم يفو

 ىدحا ةنس نم نايعش يف تناك اهنا اوركذو « هنافو ةئنس ىلع نوخرؤملا

 ةنس يف « ركذ مهضعبو ٠ صمح يف ةكراملا ةرحهلل ةئم سمخو نينامثاو

 9 ني "حمص لوألاو 6 نينامثو نتنثا

 ,'' :”لاّيشلا نيددلالامج روتكدلا موحرملا نيرصاعملا نم مهو دقو

 رصن يبأ (؟595/1) ركاسع نبا بيذهت ىف (1)

 ( ه5: /ةقرولا/8 ج )  طوطخم  ركاسع نبال قشمد خيرات (0)
 (5985؟/1/) ركاسع نبا بيذهت (0)

 ( 5١5/١١ ) خيراتلا ىف لماكلاو ( 559/15 ) ناكلخ نبا رظنا (9)

 موجنلاو , ”96/ةقرولا  طوطخم  ةبهش يضاق نبا تاقبطو
 يونسالل . ةيعفاشلا تاقبطو هده9/ةنس هيفو (5365/0) ةرهازلا

 طوطخم  قشمد خيرات  ركاسع نباو , ١١5 /ةقرولا  طوطخم

 بدألاو خيراتلا لوصاو (؟5/١7) بهذلا تارذشو (055/8)

 (138/15) مالعألاو (5/55)  فطوطخم

 (؟ 5 /5) نيفلؤملا مجعمو
 )٠١( انظر  بويأ ينب رابخا ىف بوركلا جرفم . )١/١553(  شماهلا ,2

 م1971 / ماع يف « ىفوتملا لايشلا نيدلا لامج روتكدلا قيقحت
 لاحأ هللا همحر  هناو , ةيردنكسالا ةعماج  بادآلا ةيلك ديمع

 هيف يذلاو - ها١؟8/8/ةنس ةعبط (77/:؟) نيتضورلا باتك ىلا

 نبا مسا ىف مهولا اذه وحن عقو دقو ه١ ةنلس يف يفوت هنا

 فيطللادبع روتكدلل « ةيبيلصلا بورحلا بدأ » باتك ىف 2 ناهدلا
 ةدحوملا ءابلا ىلع ةانثملا ءايلا ةدايزب هللاديبع هامس ثيح 2 ةزمح ,2

 مقر , فئاحصلا « الثم ء رظنا ١١ , ١56١ ,١ 2؟١

 2 ا



 كلذ يف ادمتعم < ضحم مهو وهو ٠ ىدوهو. /يف اهلعج ثمح « هئافو ةنس يف
 ٠ ةرهازلا موجنلا ىلع

 هيف نيخرؤملاو ءاملعلا ءارآ

 ءارآو لاوقأ نم تارذش فطتقأ نأ ىلحعلا ةلاحعلا هذه يف تلواح

 ىطعأل « ناهدلا نبا انرعاش يف ءابدألاو ءاملعلاو نيخرؤملا نم ةسط ةرهمج

 ٠٠! لاجرلا نم ةليلجلا ةمخنلا هذه ةشيرب هل حمالملا ةرهاظ ةريغص ةروص

 < ايدأ < الضاف اهيقف ناك ٠٠د ناكلخ نبا خرؤملا يضاقلا هيف لاق

 رعشلا هيلع بلغ < دصاقملا نسح « كيسلا حيلم <« رعشلا فيطل « ارعاش

 وو 1330: عدم مكاو عض .ناونف هلو < هب رهتشاو

 سردم » ريثك نباب فورعملا ءادفلا وبأ نيردلا دامع « اضيأأ هيف لاقو
 « ٠٠ بدالاو رعشلا يف امس الو « نونف يف اعراب ناكو « صمح لا 22-0(

 جبسنو هملع يف هنامز ةمالسع ناكو » ةماش وبأ نيدلا باهش لاقو

 نامثالا ىلغأب هتك تيرتشاو هلثمب رهدلا مقع نمم هناو همظن يف هدحو

 ىإ "76 ٠ ناجرملاو ٌولّؤللا دئالق هرحب جرخأ مكلو

 يعفاشلا بهذمب املاع ناكو » « نيدلازع نسحلا وبأ ريثالا نبا لاقو

 ىو «23١47 انندلا نساحم نم ناكو  اذك هش داجأ رثنو مظن هلو

 ارعاش ايوحن ايدأ اللضاف اهسقف ناك ه يونسالا نيدلالامج لافو

 م1954 « ةرهاقلا  ةداعسلا ةعبطم ةعبط , 559/1: نايعالا تايفو )١١(

 ٠ ديمحلادبع نيدلا يبيحم دمحم قيقحتب

  ةرهاقلا  ةداعسلا ةعبطم , 5١17/١5 ةياهنلاو ةيادبلا (١؟)

 ةنس « لينلا ىداو ةعبطم 2 نفذ »2 نيتلودلا رامخأ ىف ليتضورلا 1

 ها

 )١5( خيراتلا ىف لماكلا 2 ١١/5١5

 -+ لد



 5377 رفا هلضر ىلع كل ةريك نوتفياالاع

 0 ٠٠ نسحم رعاشو + لضاف بيدأ 0 ركاسع نبا لافو

 هرصتخا الا افشصت بتك ام +٠*«٠ » ريزولا يطفقلا نيردل الامج لاقو

 «ةمبرعلا هنم تدفتساو « راعشأ هلو ٠٠٠٠ هرصتخا هنا هف نعي الو « هيأرب

 ٠ هأ 93707 هقفلا ةلمج ىف صمحب اهسردو

 يكباتالا ىدرب ىرغت نباب فورعملا نساحعملا وبا نيدلالامج لاقو

 هيلع بلغ « ارعاش اييدأ الضاف اهيقف احصصق ناك <« روهشملا رعاشلا » «٠*٠

 ليلا
 » ٠ ديج هلكو ريغص ناويد هلو < هب رهتشاو رعشلا هأآ ٠+

 هناقل ىلا ٠ قارعلاب انأو تلز ام » « يناهفصالا نيدلادامع لاقو
 <« ةئسحلا هدصاقمو « ةنسحتسملا هدئاصق ىلع فقأ تنك ينئاف قاوشألاب

 :تلجسو « هتبافكي تدهشف ةفاك نامزلا ءالضف نيب هتفاك تراس دقو

 ل'وأ صمح ىلا تلصو املف « هتياغ ىلا اوغلس مل رصعلا لمهأ ناب

 ةنس رفص فصتنم هللا همحر يكنز نبا نييدلارون لداعلا كلملا تبحص ام

 « ةسنألا رخآلاب اندحأل تلصحو « ةسردملا هنبو ينيب تءمج نتسو ثالن

 , ةلعلا هتبحص يف ةحصلاب تيفنو « ةّللغلا هتيؤر نم يترلاب تيفشو
 نع الجو < فدصلا ردلا نع نضفو < طفسلا لحو < طسساف هتطسبو

 موظنملا ردلا رثثو « مكحلا دشنو « ممرلا رشنأف دشنأو <« فدّنسلا ردلا

 موهرملا ضورلا زرباو « موتكملا ”رسلا رهظأو « موتخملا قيحرلا رضحأو

 ةماعلا فاقوالا ةبتكم ١١5 /ةقرولا - طوطخم  ةيعفاشلا تاقبط )١١(

 (59:؟/1/) ركاسع نبا بيذهت (15)

 ةعبط ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت ٠١١5/5  ةاورلا هابنا ١7(

 م963١:  ةيرصملا بتكلا راد

 م ١9756  ةيرصملا بتكلا راد ةعبط , 510/8 ةرهازلا موجنلا )١16(

 ١ا-



 « يوقلا بهذملا اذ « يورلا بتذهم باذهملا تيآرو « موقرملا يشولا رسشنو
 رانلاب ةحيرفو < ةهبدب ريغب ةيور ةيور وذ وهو « يوسلا بهذملا مظنلا يف

 «ةروصقم دجلاىلع هتدوج « هفسي ال ملحلا دّنيأ هدبي ال ركفلا ديج « ةهببش

 يف هترثآمو ٠ ةروصنم رعشلا ىف هتيارو ٠ ةروصحم دّسحلا ىف هندئافو

 مادقمو « هبازحأ ب زحمو « هبارحم ماما وهف هقفلا امأف « ةروثأم بدالا

 هناك ذو هماكحأ 907 و «همالظ جارسو «هتعامج م دقمو «هتعاحش

 امأو < هتنج ناه”دو « هتنج ناوضرو « هئامسأ يلا زغو « هئامس هلازغو

 نم رعشلاو « اهندحن وخأو « اهترذع وبأو « اهتدجب نبا وهف مولعلا رئاس
 < باتكلا طرشل هب هانفصو « مورقلا يف لزاملاو « موجنلا يف ردلاك هلئاضف

 رحب < باسحلا اذه ىف نيرروكذملا ةمئالا نم ادودعم ناك ناو هانلخدأو

 دياوفلا دئارفل يرهوجو « ريخ ملاعو <« ريصب دفانو < رخاف دجو رخاز

 ٠ رصعلا رعاش < رعشلا رئاس < جرهبسم نيفيزملا دوقنل ”ينريصو « جاورم

 رفست ةمتمت هيف < نسّللا ميوق موقلا نسل < نسحلا مظان مظنلا نسحم
 هلثم ملاع نم ةغالبو لوقلا يف هقف نع نيب ناسل ةدقعو « ةمات ةحاصف نع
 ءراتجالا نحب 2 ىأتناو <« عونقلا نم افتأ ةعانقلا عانف ىدترا ةمالع

 عرشمو « لوقعلا ةلقع و « لوبقلا ةلبق_ هنأ ىلع « لومخلا ةليمخ سبلو

 هاهو 5:7« .٠ عوضوملاو لومحملا عضومو عورشملا لوقعملا
 (؟١). .. لياضفلا عومجم ناك » نيدلاسمش يبهذلا لاقو

 صه519"5) هرصع ىف ةيعفاشلا هيقف رمع نب دمحأ جيرس نبا ىلا ةراشا )١159(

 يبأ مامالا ىلا ةراشا هئثامسا يلازغو ةثلاثلا ةئثملا مامأو (ه5

 ٠ يلازغلا دماح

 ) )5٠١يناثلا ءزجلا  ماشلا ءارعش مسق « رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ ,

 ةحفص 5/!ا؟   2 58١قشمد لصيف يركش روتكدلا قيقحت

 ما65

 (؟/؟55) بدالاو خيراتلا لوصا (؟1١)

 ا” أ



 مه ريعو هب رصاعم مالقأ انل هتلح « هرصع 00 يف ناهدلا نبا وه اده

 ٠.٠٠ تاقللا ءاملعلا ءالضفو نخرؤملا ةّلحأ نو

 : هناويد

 نيدلاسمشو« ناكلخ نبا < ناهدلا نبا ناويد ىلا راشأ نم لوأ

 « هفيلخ جاح « نيثدحملا نمو < ىمادقلا نم  ىدرب ىرغت نباو < يبهذلا

 ٠ لامحلاو عادبالاو ةدوحلاب هومصوو

 < رهدلا نم ًانمح « ناثدحلا يدي < ناويدلا ةهطوطخم لوادتتت تلظ

 ىتلا « اشاب رومبت دمحأ موحرملا ليلجلا ةمالعلا ةنازخ يف ترقتسا ىتح

 - مهيلع ناوضر  فلسلا راثآ نم ناسحلا عئاورلا تنجتحا

 هسفنلا ةطوطخلا هدهب < اهدحو هيرومتلا هنازخلا <« تدرفنا دقو

 ىرخا ةخسنل ركذ ىلع فقأ مل ثبح « نيقفاخلا نئازخ نم « اهريغ نود

 مغرلا ىلعو ٠ < اهيلع فوقولا يل ىنسمت ينلا تاطوطخملا سراهف يف « اهنم
 مزعلا تدفع كلدل < هساث ةدضاعب رفظأ مل < لآستلاو بنقتتلا ةرثك نم

 ةلواحم نم سأنلا ينال" وت نأ دعب < ىلمع يف « ام » اهدمتعم « اهرشن ىلع

 [|وهوو ىرخا هخعس' ىلع روثعلا

 اهفصو

 « ةقرو نيعبرأو عبس يف « ناهدلا نبا ةطوطخم عقت

 اهساقم

 ةسومطم « اهتاسأ رثكأو < مورخلا اهيف رثكت « هتتسح « طخلا ةميدق
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 ةريخالا تاقرولا يف ةصاخبو « اهريغ وأ « ةبوطر » رثأ نم « ًامامت فورحلا

 < 55 2< 58 < 54 < تافرولا يف كلذو « اهنم

 رعش ناويد » ةيلاتلا ةراععلا « هطوطخملا نم ىلوالا ةفرولا يو

 ها ٠ « هللا همحر ناهدلا نبأب فورعملا ىعفاشلا

 قئاولا » مساب كيلمت اهنم « اضيأ < كللمتلا هذه ىلوالا ةقرولا ىلعو

 دمحيم » مساب مث « علخم ليئاربج « هالوم ىلا ريقفلا » كيلمتو « ٠٠ هللاب

 نه دمحأ 2غ مسأب اريخأو « © نسحلا ىبأ طسللا ىقب,.دصلا نييدباعلا نير

 هنقفلا لحالا خيشلا لاو 0 ناويدلا لوأف » رومس دمحم نب ليعامسا

 يعقاشلا ناهدلا نب دعسأ نب هللادبع جرفلا وبأ نيدلا بتذهم ملاعلا مامالا

 رفظملا ابا نيدلا حالص رصانلا كلملا ناطلسلا حدمب هللا همحر ىلصوملا

 ٠ هللا ةمح ر يداش ند تونا نإ فس ود

 « عمهلا يعومد نع كلولط ىصرو عرجألاب يتفقو كدعب تملعأ

 نظلا بلاغو « ةيدجبألا فورحلا ىلع « ًاترم نكي. مل « ناويدلاو

 ٠ < نماثلا وأ عباسلا نرقلا تاطوطخمم نم هنا

 يف « يسرباغ دمحأ ىلع » مساب كيلمن « هنم ةريخالا ةقرولا يفو

 ٠ « هضهااال» هةر رهص

 ةراوصم ةخلسن اهلمو <« [ رعش ةالإل ] ةيرومشلا ةنازخلا يف اهمفرو

 مقر تحت ةرهاقلاب ةيبرعلا لودلا ةعماجل عباتلا تاطوطخملا دهعم يف
 .[ بدأ ؟4]

 ناويدلا ةلمكت

 يف ًاعمط « رداصملا دراوشو ناظملا دباوأ يف « ناهدلا نبا رعش تسقعن
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 < ناويدلا ةطوطخمم يف درن مل هنم ةلمج ىلع ترثعف « هنم ديزملاب رفظلا

 غلبو < تاعّطقم ثالثو « دئاصق عبرأ يف يهو « ناويدلل ةملكت تناك

 « ًاتبب رشع ةتسو ةئثم « اهتاببأ عومجم
 ناويدلا ةيمهأ

 امه < ناتيمهأ < يلصوملا ناهدلا نبا ناويدل

 ةمخبرات : ىلوالا

 ةرجهلل سداسلا نرقلا يف ةفينع ةزه < يمالسالا ملاعلا دهش دقل

 « هيد ةرصنل ضّسق ثيح « هب « هتاحبس هللا ةيانع الولو هناكرأ عزعزن تداك

 لعجو « نيرساخلا ةازغلا ةيداع تدر يذلا « يبويألا نيدلا حالص لطبلا

 ةمحر تحت اهلهأ تابلو < نيملسملا يصايص تكدل « مهروحن يف مهدبك

 ٠ نيسبلصلا نم <« نيبصاغلا جولع

 ةكوك تربنا ثيح « ةيبويألا محالملا ليجست نع < رعشلا لفغي ماو
 « ميضلا ةابأب ةداشالاو <« ىمحلا ضايح نع دوذلل يفاوقلا ناسرف نم

 اومزتلا» « لعف ةملكلا نا اونمآو ( بيدالا ةمهم ) اوكردأ دق مهب يناكو

 ءاهب

 نتف « ةبكوكلا هذه رهظأ نم ناك « يلصوملا ناهدلا نبا انرعاشو

 بتيطلا وبأ لبق نم < عنص امك « اهب ىنغتي حارف « نيدلا حالص ةلوطبب
 « ينادمحلا ةلودلا فيس عم يبنتملا

 هش شاع يذلا رصعلا ثادحأ "لج < سكعت « ةقداص ةآرم ناويدلاو

 ينلا قئاثولا نم < ةيخيرأت ةقيثو < ةيحانلا هذه نم ربتعي هناف « رعاشلا
 « هيف قثشت ىذلا رصعلا ثادحأ  ةمات ةنامأب - لجست

 ةمناثلا ةممهألاو

 ه2 ةيبدأ

 < فّلكت الو هرعش يف لمعت ال « عوبطم رعاش « يلصوملا ناهدلا نبا
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 < لوقلا تانسحمو ةعنصلا فراخز  نيياحالا ضعب يف  ”هنترسمآ نإو

 + ضارغالا لك يف هرعش قرص # ةليمجج ةمئار اهناف « اذه نم مغرلا ىلعو

 « ءاثرو < رخفو < حيددم نم <« هرصع يف ةفورعملا لوقلا نونف ىلع هرادأو

 نم هناويد هزن دق هتاف ٠ ءاحهلا الا مهللا < خلا ٠٠ <« لزغو < ىوكشو

 < هرصع يف نفلا اذه عوبش نم مغرلا ىلع « هراضوأ

 « هش يستملا 5 <« حوضو, سملي « ناهدلا نبا ناويدل < رباسلاو

 يناعم ىلا رظني ناك « اهلا بهذ ىتلا هناعم نم ريثك يف رعاشلا نأ ىتح

 رثكأ يف هضراع دقو « اهنمضي. وأ « اهرون نم سقي امبرو « دّسحم يبأ

 « ركبم نمز يف < حشوملا مظنو ٠ « نيتحشوم « ناويردلا مض امك « هرعش

 ىلا هقس ناو «  ديردجتلاو روطتلا ىحانم يف « ةديدج ةيمهأ ىلا ريشي

 نم ةديمح ةقباس يهف ؟ رثكأ وأ نينرق وأ نرقب هملع اومدقت ءارعش اهمظن

 « هيف ةهاقفلا رثآو ملعلا حور روهظ مدعل « بجعف < بجسن ناو « رعاشلا

 « ًارزنو امال الا « مهللا

 ةكراشمب ينم اناميا « ناويدلا رسشن ىلع تمدقأ « نيتبمهألا نيناهلف

 < ةرباصملا ةرباصلا انتمأ اهرامغ ضوخت ىتلا ةيريصملا ةكرعملا يف ملقلا

 ”نضت الآ ىسعو « مئازعلل اثعابو < ممهلل ازفاح < هبف ام نوكي نأ ىسع
 يلايللاو ( سدقلا ) رهطبرو« ةمالا ذقني « ديدج ( حالصب ) « مايالا

 ٠.٠ ىلاح

 رش يف يلمع اهيلع زكترا يتلا طاقنلا ىلا يا نأ يل دبال « اماتخو

  ناهدلا نبا ناويد هب ىلتبا يذلا عادصلا بار « اهرهظأو « ناوبدلا

 مسر نم ج وعملا عبقأ نأ < يدهج تلواح دقف « هيوشتو سمط نم
 « اهميوقت يف يرايلا ةنوعم قزرأ مل يتلا ناكم يف اطاقن عضأو « هقورح

 [٠ ] اذكه « نيترصاح نيب ةحلاص اهارأ يتلا ةملكلا رصحأو

 دعا 2
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 يلصوملا جرفلا وبأ دعسأ نب هتلادبع نيدلا بذهم

 هوما ةئس ىفوتملا يعفاشلا

 داما





 جرتفلا وبا نيدلا بذهم 'يلاعلا ”مامالا هيقفلا :لجألا خيشلا لاق
 ناطلسلا حدمب ”هتنادمحر يلصوملا يعفاشلا ناهادلا نب دعسأ نب هلبا دبع

 -*!يذاش نب بويأ نب فسوي رئفظللا ابا نيدلا حالص رصانلا كلما

 ٠ هللا همحر

-1١ 
  006عرجألاب وتففو كدعب تمل

  , 7 7مى و

 مفيهلا ينومو نع كلراط ىم رو
2070 

6 4 

 ملضأيفاجح ومو ميرأ يف

 تيرركت يف دلو « مالسالا كولم رهشأ نم « يبويألا نيدلا حالص وه (*)

 نأ نم رهشأ وهو ٠اس ههمهو ةلسا قشمدب يفوتو +  هدالال ةنس
 ةيناطلسلا رداونلاو « ةماش يبال نيتضورلا هنع رظنأ ٠ ف رعي.
 تارذشو ( 575/9 ) ناكلخ نباو ٠ دادش نبال ةيفسويلا نساحملاو
 فاو تبث هيفو ( 797 - 91/9 ) مالعالاو ( 7948/4 ) بهذلا
 ٠ هل تمجرت ىنلا ناظملاو رداصملا ءامسأب

 )١( ىضرو ٠ اضرو « بهذلا تارذش يف ٠ لاقي < تايراجلا : عمهلاو «

 تعمد اذا هئننلع تءمه ٠
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 "تير غ ةليل ممدلا بارغ ني مل - م

 حارسلا رث هم رار رثوشملا علو
 مهنيبل عومدلا ىلع نوفجلا ىحّلي -

 عمدت مل نا لذعلا لك لذعلاو

 ينمالو ةودللا ءاش امو ينعد - ©

 ىعب وأ كعيطت ْ 8 نم كسول ديض أو

 ينناف مالملا يعأف ىل "بلق ال5

 ىعأد وم كنع ندع هج وأ

 ةعجنل نولئمحتملا ملعب له 7#

 مهعاد ول مكو ا اود داغ مك د

 معدوم مارغ نم حناوحلا نيب

 مهنا ليحتسمب نأ ىحضلا اورما 5

 ىعلطن هل مه رودح سمسشل أولاق

 هه ىسألاو ددلتلا ءاش امو ينعد 6 ناتضورلا 2 )هز

 37 كفصطب » كعبطب, نمو

 ىنعمب يتأتو « لقعلاو ندبلا يف داسفلا اهلصأ « ( ةكرحم ) ضرحلا )0(

 ٠ انه دارملا وهو « ًاقشعو ًاضرم ىنضملا

 كسلا ا ذب ا



 رةلك يف 'ىبظ مهبابق يمحت ٠
 عقرب ف خلا مهنع دوذتو

 اييغاووت مالسلاب ةلخلل لق ط١

 يعادوتت ملو يمد تحبتسا فيك
 اههجو يف يتلا نسحلا ةميدبو

 علبللا "ةياَنم هوجولا نا
 اهّلحيو ىوتلا اهين دي ءاضيبب ٠

 عض وم مركأ بلقلايف اهضارعا
 أمئاد كبري معمم لاب ام -

 و 0 مر رع © مم
5 

 عشت ريفي همدايرن يضم 4.
 "بسكم لصاوتلا ذا ترجه دقمك 1

 يعفنت نأ ىلع د داق ٍتادرضو

 ا ت زمغ ول ٍكرض ناك ام- ١

 عبصاب ترسشأ وأ قارفتلا دض

 «نانسلا وأ فيسلا ”دح : يهو < ةبظأ : عمج « ىده ةنز « ىبظلا )"غ6ُْ(

 م« رسكلاب ةلكلاو « نوسظو تالظو يظأ لع « ًاضيإأ عمجتو

 < قارعلا طسو يف ةماعلا دنع قطنتو « تسلاك طاخي, قشرلا رتسلا

 ٠ رسكلاب هبونج يفو « مضلاب ةلكلا

 ه0



 ص 60 م

 ل درع تدع نأ يننأ دعوو ١

 را رش ل ذب نفيس له 4

 يعمستو كيلا يدجو يكتشأ نأ

 ىنضلارثأ يرتيدسجيدهاش وأ

 يعم دأ دهاش تعش نا يلأساف وأ

 قفوسسفلا نم وبا ام هنأ مقسلاف 01

 يعدأام ىلع ةنّيب عمدلا 5

 عد كح ىلا ينقينو 5

 يعنصت نأ يب تكش ام يعنصا مث
 ايفاخ أفق رب ترصبأ له حاص اا

 عململ قدابأ ىلع لس فيسلاك
 ناكلخ نبا فو )١0(

 يعجرت نأ ىلا ىقبأ نا تاههه لباق ماعب ىلصت نأ تمعزو

 ه٠ انعلا نأ يرت يدسج يلئاس وأ بهدلا تاردش 2 (19)

 ٠٠ ءاعدالاو ةنّسلا يف « تسلا اذه يف ةهاقفلا رثآ ىفخي الو (؟١)

 ٠٠ « ةطلتخم لمرو ةراحح هى ظلغ « وهو ق ربأ عمج : قرابالا (”9)

 لبج « علعلو « بارسلا مهتغل يف علعللاو « نوكسلا مث حتفلاب : علّدعَلو
 هيفو < ةفوكلاو ةرصبلا نيب لزنم معلعل لبقو « مهل ةعقو هب تناك

 هل مالك نم « يعبّتضلا سلع نب ببسملا لوقي

 ق رط ملعلل ليحرلا موي مهب ”بشتساو رهازملا اوعطف
 ٠ (عل) ةدام سوماقلاو (مج» /8/) نادلبلا مجعم < رظنا
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 هداف راطتسا عل اذا نر ب +

 مملي مل اذا قلق اذ تيبو
 5 © م

 ملاط اعبر زوولا علا سا و #5

 60م و هليل ردنلا همف ترمجا

 احلا لمس هل نول | مالعو ع

 «0ممدألا ل هشبل أم هيفكي

 ابحلا ليس هتيقس تمطتسا ولو ١

 0 فنا ”رد الاب 0 2 3 نم

 ةنيمي دوج نأ ول ىتف ىدنب 1

 نيويحس ري
 مرقم يلامملا بابسأب بص 0

 '] مل 0 مراكملا رايكم فلك

 جسجَس حيد ءاخر نيفتعملل -

 "ملا د جاب نيدتعملاو

 ًاضيأ نوجلاو ضيبالا ”ناوجلاو « عببرلا ىفع « نيتضورلا يف (0)
 + نومي هعيدحو: © كادضالا نم وهو دوسألا

 ٠ بصخلاو رطملا « روصقم احلا (0)
 وهو « ةرورضلل ةزمهلا تفذحو « 508 « ءامحلا اهلصأ امحلا (6)

 ٠ هتطعأ اذا « لجرلا توح « لاقي « ءاطعلا
 .. درب الو هه رح ال موي جسجسو « تاجاحلا ووذ نوفتعملا (5)

 باللوم



 00 و 5 سه 57 ّ

 رقتست مل احضو مراكملا بر 9 5٠

7 2 
 يدم 7” مه و 2

 1 201 ا اوم

 يضم ريغ لاما لذب ريثكو

 قفدنا دوحلل لاق مست اذاف _ مب

 «*”يملقت ال ىدتلا بحس ايو ًاضيف
 ينفجرا ٍض دألل لاق ريت اذاو _ م

 (©)يعزع نت ٍلابجللو تالهاصلاب

 رةياغ ا دحلا ف الع اذاو 6

 مك 0 هاج ' مسيملا هل تلاق

 ترياطت بولقلا اذا نانجلا تبث و

 عردم فلأ فلل دعي ع 01 رلايف

 هنمو <« سمشلا عولط ىلا رجفلا عولط نيب ام وه « اضيأ جسحسلاو

 لصأالا يفو جسجسلا اهؤاوهو « ةنجلا ةفص يف سابع نبا لوف
 ٠ ( حجس )

 دوجاب, لاق نيتضورلا يف (0)

 «لخلا : تالهاصلاو ٠٠« لاجج ايو ٠٠ <« ضرأ اي لاق نيتضورلا يف ()

 ٠ فورعم « همه < عمج ممهلاو (*5)

 ( ميجلا حتفب ) نانجلاو < تباثلا ىنعمب ( ءابلا نوكسب ) تدثلا (5)
 ٠ ىلقلا

 2 يللا



 قفتن مل لئاضفب ىدولا لضف -

 عبس متراكلا نيو
 ًادعابتم ىقترملا بعص مادام

 ملطملا لهس هيلع ناكو الا

 هتادع لمش تشف شويجلا عمج

 عمّسجت لشم ءادع الا قء ريقاأم

 هءاقلخ هرصن نع هنثشمل د

 معض وملا داعب الو ةودعلا مظع

 تعفادت لويسلا لثم لفاحجب - 6
 مقفدت مل تعفادن كويسلا اذاو 7

 عبات نمهل مكلف عبت نم -4
 ميت نم ةزع رفوأو ىفوأ

 دلا اهل تجرأ ةّيذاش ةحاواد نم  ؛؟
 سدى #426 1 ١

 عوضتم اهل ىذش بيطل اين

 ٠ نيقرفتم يأ « ًاتاتشا اًواج لاقي « قكرفت : "تتش (*0)

 ىمسي الو لبق < نميلا كولم « ةعبانأ « هعمجو < رّكس ةئز < عم (41)

 دلو ةكمب ةعباتتلا رادو < توم رضحو ريمح هل تناك اذا الا هب

 ٠ (ص) يبنلا اهيف

 ٠٠ ( ةياش )
 ل لا



 عمعمطم 0 رمت اذا نيضأ رعملا 4+

 عزقم ِق [وعد اذا ”نالئملاو

 هع نر ماهلا نيرئاثلاو 55

 رعد دألا تافعاضُم نيق راخلاو

 اور داس خيرصلا عقب اذا 06 1

 مآ جب هلكب والا
 مهرايد 0 مورلا نوزغب ال 5

 عرشم برقأ كيدل جيلخلا نا
 رحب أ رحل لثم نأ ول - 4

 عتمت مل مهت دذأو مهنود نم
 رةدومحم ىغ ولا يف كل ةفقو مك 44

0 
 رت يم ري ا هو

 ٠ هالعأو ٠ سأرلا ةدلج يهو « ةماه < عمج : ماهلا 5(

 سسلو « ىرخا ةملك نع ةف”رحم اهلعلو « لصالا يف اذك « نوزغي,. ال (55)
 « رحبلا نم ةمرسش وأ رهنلا جيلخلاو « هذه اهلاح يف ”ىنعم اهل
 ٠ فورعم وهو



 معيش لك ارت ةقث 3 ريطلاو 45
4 

 ىلعلاو 0 ِف 0 2 ه٠

 يعدم وأ قداس اما نالجر

 نيب لع او يالا هكا د

 عرتم ريدغ وذ الا كادنب

 هقالط دعب رمّسشلا كيف تعجاد ه
 عمطم مقوم ”يأ ك د وجب ًاعمط

 يداتتسملا 2 ك دوج لاؤسف  ه*

 مص وج د هربت كادنو

 ىو »

 « مهيلع عقتل كئادعا نم ىلتقلا رظننت كشوبج تعبت روبطلا نا ديرب (49)

 : ينايبدلا ةغبانلا لوف ىلا رظن هناك و < عاسلا ريثك : عبسملا ناغلاو

 مهفوف قلح < شجلاب اوزغ ام اذا

 ٠ ىرئاصعب يدنهت « ريط بئاصع

 ) )5١هحالصا ىلا دتهأ ملو « افيرحتت هبق لعل « لولعم ردصلا ٠

 ٠ ىغم نمب يأ : ىغم نم (04)

 اممم ا



 0  ينلاو عوسالا شدا مل كالرا بم
 ملقتو زازعت لوط دمن نم

 9 امم نامزلا نم ىلع ملساف ه١

 مف دالا ”لحملاو ككلم ميظس
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 ىلاعت هللا همحر هحدمب ًاضيأ لاقو

 ىلقلاو نيبلا لحأ نأ دلجيبأ-١

 الحرتتلاو يل دّصلا تممج فيكف

 ىوتلاو ةدصلا ىلأ يي يشاولا كلّممو -؟

 البيتي نأ نصقلل بجع الو
 ايهلاو لاقي نبذ يل ناك امو  ؟

 الوقتف الباق ًاميمس كآد

 امّتاو قيطأ الام يتتلّمحف -

 المحتأ نأ كّسح يننلكي

 هتيعد ا دهع عرب مل نم هللاىع د  ه

 الك وم ىلتقب اف رط الكو هل

 ميظملا لوسرلا اطاخم ىلاعت هلوق هنمو « ضغبلاو هركلا ىلقلا )١(
 ٠ ىحضلا ةروس »م ةيآلا « ىلت امو كبر كعدو ام ٠ (ص)

 ةبرغلا : ىونلا (0)
 ٠ كايا ىبح هب ديري : كسح (85)
 لفح « اهانعمو « ةرورضلل تففخو ( الك ) زمهلاب اهلصا : الكو (8)

 < رسكلاب ( ةءالك ) عطقي عطق لثم هؤلكي هللا هألك < لاقي « ىعرو
 هلئن ٠

 امه



 ةلالم مرج ريغ نم يب لدبت -:

 دبا نأ ةسعح يي

 املكو ًادص داز ًادحو تددزا اذا -؟

 الثدت مارغلا لظ ريف نم تللذت

 هّحأ ل ًادينبع يبلشو - م

 دلنفان بعاأ 5 ايحع سلا

 هرجه تايآ سلا تحرص اذا

 ال'وأتأ نأ عامطألا ينم ينتعد

 هلع لبق“ رحهلا وكشأ تنك دقو ٠

 الحرت امل رجهلا يكبأ تحبصأف

 يرظان ردبلاب تلّدع هتقتشا اذا ٠١

 البقم حايرلا يودع 'تلباقو
 ةلاثب الام قاتش قف ةءباغو ا

 الّلحتم نا هع رلاس سسلو

 هكاوس حاصلا دنع اذبح ايو +١

 الهيحو حاصلا يعاد ىعد ام اذا

 ٠ هايا يبح هب ديري « هسح (5)

 أف كوسو <« بنك و « ناتك لثم « كوس هعمجو م كاوسملانو كاوسلا هنا

 سها



 اقئاد ديلا ضايوستم لت

 السلس قبررلا نم الوسعم فشريو

 ةهكرش يرمآلا ىلا ابو 6

 البقأو عيطأ نأ هاوه يناهن

 ٍههجو نسح ارظناف :الاو القأ-5

 ال ذعاف "ل ذملا امتتسحتسا امتنأ 3

 ينناف لوحتلا يتم ثم اركشت الو ١

 البذب لبذي ةان دأ يدلا 5 5

 املاظ "ذاك داو ىوهي امو هاعدذد 14

 ال دعم راح و و هنع ىرأ تسلف

 هقري نأ يم د يف هال ذعت الو 6

 الذعيو مالي نأ ىلثم ودم انف

 60 م

 < لبقا ىنعمب ىح « نم اهلصأ : الهو « دوعلاب همف كلد ءاكيوسن

 < ( نآذؤملا ) انه هب ديري هلعلو « عرسأ وأ ًاثيثح « الهو « مله وا

 ٠(ى ي ح «ةدام < سوماقلا) ٠٠ ةالصلا ىلع يح « لوقي ناذآلا يفو

 )١4( هبوحم نائسا < نونكملا ردلاب « ديري ٠
 ) )19لذعلاو موللا اكرتا : ةالقأ ٠

 روهشم لج « ( ةمومضم هدح وم ءاملاو نوكسلا مث حتفلاب ) لبذي )3570

 « اريك برعلا ءارعش مالك ىف درو دقو « اهقيرط ىف دجنب ركذلا
 ةروهسملا هتقلعم نم <« ىسقلا ٌؤرما لاف

 لب ذف راتسلا ىلع هرسياو هبوص نميأ ميشلاب انطق الع

 ا



 الّثمم ماما ردي ههبشيو

 اليامت ٍبيضقلا ساّيم لجخيو ١

 ةلثهن ٍبيثكلا لاهو حضفبو

 ًايكأب لّهت ءون هعّيد ىقس
 المهتم ىلا نول هلئاقث

 آر دم اي رلا جايد مه ردم - 7+

 التكم ناوسألا الّشسأ "ومس

 سنك دقو « هيف نكي رجشلا ىف لازغلا هذختي عضوم < سانكلا ()
 حنملاب 6 مامنلاو مامتلا رديبو « هلثم سنكتو © سلج باب نم يبظلا

 «ء ردبلا ةلبل من اذا « رسكلاو

 ىف قيقدلا لاهو م بصناو ىرج اذا < لاهنآف هلاه « لاقي « المهت )١(

 ىلع عمجتملا لمرلا وه « بيثكلاو « ليك ريغ نم هتبص « بارجلا
 ٠ لت لكش

 ةئالثث لك ىف .رجفلا عم برغملا ىف لزانملا نم محن طوقس : ءونلا (0)
 ىلا دربلاو رحلاو حايرلاو راطمالا فيضت برعلا تناكو « اموي رشع

 ”روّتلاو ٠ رطملا انه هب ديريو « ( ءاونأ ) هعمجو « اهنم طقاسلا

 ٠ ىبرلا ىف تبني ىذلا درولا هب ديري امبرو « رحشلا راهزا
 رافهزا لعج ىمه ىذلا رطملا نا ء امهب ديري < رئدمو < مهردم (80)

 « نالمفأ « ىلع ٠ ناوحفالاو « ريناندو « مهارد لكش ىلع ضايرلا

 ههبمجو م رفصا هطسوو ضببا قرو هيلاوح ةحئارلا ببط تبن

 ٠ حافاو < يحافا
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 هداج فسوي ”فك نم ىادن ناك

 الضخ بناوجلا يشو م حبصأف

 البسسم ٍثيغلاك نيفاعلا ىلع كميرك 0

 اليشم ثيّللاك نب داعلاٍلع ديدش

 | ال 2 ىنقأ لاملا ام اذا ليسو

 الّلقو ىنفأ لس ام اذا فسو

 هادح كرشتلا كلهأ :الآ لس انف 97

 الّطهت ةالا ناسحالا ليشثس الو

 اطس اذا مامح ل اذا 00 4

 ةيحاذا "كيبنع ننس اذآ ريد

 هنرأ د هتبلاو اذا ولحو 9

 الظتح داع هتب داع ناو كندل
 هدمغ قراف عورلا يف هفيس اذا

 ىلطلاو مجامّجلا نيب ام قرف

 ٠ ةطفاس لضصالا ىف < نيداعلاو < ةفافلا ووذ < نيفاعلا (05)

 < ىنغأ : ىنفأو « كلذك لصالا ىف ةطقاس « لاملا ام اذا ىف (ام )و
 يآ هاطعا يا هللا ءانقا لاقي

 ٠ لسعلا : يرآلا اة

 ٠ ( الط ) لصالا ىفو « قنعلا ىهو « ةيلط عمج : ىلطلا ةدكيلا

 ت8: ت



 ىدّتلاو ملحلاو نسألاه ف ف عّمجتا د 33

 الضفتتلا ٍريزغلا لضفلا ىلا [مضو]

 لساب لك هسأب ًاناج هرف 9

 الخبم حمس لك هاد ىلخو
 انعم اشوف ف رعلا تالئانىري -

 الفتن ىضورفلا نساّتلا ىأر ام اذا

 هدوح د وعلا ززغأ الا دنع امو ب4

 الش وأ ديع اذا اندلا ؟ ع

 رةحادم د وننم كالم الاى رع اماذا_مو

 الز شو مهنود نم ةحإا قة

 ٠ لصالا ىف طفاس ء مضو (1)
 ٠ (انام) لصالا ىف م اناج (*90)

 دص : فرعلاو « تالا ٠ لصالا ىف ىهو « هلئان عمج : تاالثان م

 كلب يمس ىلاعت' هللا هجوأ ام ضرفلاو < فورعملا وهو « ركللا

 +ءةنئافانلاو < لفنلا هنمو عوطتلا : لفنتلاو « ادودحو ملاعم هل نآل

 ٠ تسبلا اذه ىف هقفلا رثأ ىفخسي الو « عوطتلا ةطع

 (دادضالا نم ) ٠ لشي لشو نم < لضفتلا ةغصب « لعفا ةنز : لشوا (*5)

 ٠» ءاملا ةلو وهو

 ٠ ءادرلا نسل ىادرتو ٠ لصالا ىف ةطقاس (ام) ()

 هس + ب



 اضخرم دمحلا| رامعساو اولخم نأو 5

 الغ "ا و ًاديح ءاسمألا رد د اذ

 هلع ءامسسلا يف ًادجم "نا ولو - 0

 الثونل "الاون اينادلا لغس ولو
 هدابع نم هأالو يذلا ناول

 الكتل مهقزرأ هلئكب

 مهدالب الخأ ءادعألاب مه اذا مو

 الملا الم هْسأأب ام اذا شيجب
 'ىرنا اذا ًارون سمّسقلا ءوضك يأرو 0

 لبثأ كلنسلا "نيم البل الج بذعخا
 المجم سيل نم كالمألا نم كادف-:١

 الّسِحتم الو ىنسحلا لقس اذا

 هح دم مار مظان 0 رئان اذا -

 التو هن اناسأوآ لمست

 ٠ ( الغو ) لصالا ىف : الغ ناو ()
 ٠ ةعفرلا <« ومسلا نم يهو « عفترا ىأ < ومسي امس لاقي : هل امس 0

 ٠ كلم عمج كالمالا (41)

 هريغ الوق هيلا فاضا ىأ عطق باب نم لوقلا هلحن < لاقي لحن“ (49)
 : لحسمتو « ةدياكملاو ةركامملا : ةلحامملا نم : لحمتو « هملع هاعداو

 + لاتحا

 تك



 الح وم ليلقلا ررّتنلا اودعو ناو م

 الجعم ريثكلا تيطع أ ءطبلا ىلع
 هنأ نوح داما هلا نقشت تع

 الوتحو الطاب هيف م 0

 ىرتذا "كح دمب يداتشلا كن رطوبه

 هتلعف دق يذدلاب الا هافامو 4

 م كتبا "تبرطأ يذلا تناأف

 الفقأو ناسّثلا ىمكتلا نْضَق اذا

 تحضال جنرفلا ىضرأ"ىمح تناك و -44

 الّلذم ليسلا ٠ ءانم أل السمسم

 رسراف "لك الفحح اوقالب نأاوشخ 4

 الفحجو اهيح ع هنو دعب

 هعمجو « مركلا ةياغ نع رصقملاو « ففيمضلا « نونلا رسكب : سكتلا (41)
 ٠ سوماقلا ىف اذك ٠ ساكنأ

 .قيرطلا ءانبا « لسسلا ءانباو « ركذيو ثنؤي « قيررطلا « لسسلا (54)

 ٠ قيرطلا مهيلع عطف نيدلا

 .ةلميملاو بلقلاو ةمدقملا < قرف سمخ مهنال « شجحلا سيمخلا (59)

 ٠ قاسلاو ةرسسمملاو

 كك



 اومّيِج نيح ميهفاعضأ مهتنأ ولو ه٠

 الهتم كل اوردك ام مهعومج

 ىأد نم مهسشلا سرافلاىتح ك وباهو ه١

 ةليين مات وأ ران كشيحب

 :ضحلا سعرا لارا رق | ول

 الو الك كوشاع ذا اوتّيب امل

 ىدأرلا مهتيقس رناسيب موي يفو

 النح ةبنلا فالطأ ت رداغو

 ) )0١اضيأ برحلا رابغ وهو . ةماع راغلا : لطسقلا ٠

 ) )0نم ليلقتلا ىف اهلمعتست « برعلاو « ةلقلا يف ءال لثم يأ : الو الك

 يعارلا لاق « مهئاحصف مالك ىف دراو « وهو ءيشلا ٠

 ركاركلاب تللح ام وأ ناذولي 2 الو الك ”اليلق يعارلا اهئيلف
 ريرج لافو :

 لحر ىلا الحر نونديالو اشاشغ الو الك اهبف بكرلا لوزن نوكي

 ريرج ناويدو ( 74/9 ) يشيرشلاو (4ه/) ناسللا : رظنا
 ةحفص) /  09٠ناومحلاو (١/0 ٠

 ) )08ىف توفاي اهركذ < نونو ةلمهم نيسو نوكسلا م حتتفلاب : ناسب
 ضرالا ناسل ىه لاقيرو يماشلا روغلاب ندرالاب ةنيدم » : لوقب همحعم

 ىفوتملا يناسبلا لضافلا يضاقلا بسني اهيلاو « نيطسلفو ناروح نيب يهو /
 ههو5 ٠ "اب /9 ) نادلبلا مجعم < رظنا ( ٠ ةكرعم تمقو اهيقو

 رسكب فلخ عمج : فالخأو « جنرفلاو نيدلا حالص نيب ةروهشم
 عرضلا وهو لوالا 95

 شل +



 مهدشح نفي ملف امغر مهتيطو هع
 ماع 2 و ّ 4 ,

 المقا ثثسبح نم ليسلا درب اذ نمو

 تفلح ىحتلا اهفلوأ اذا لش د

 الهسا ن زحلا هناطوا ناو هللا

 هدنع ضيبلاك نضيللا [ دقن ] برصو_ 64

 6 0 5 سىس 20 , 0

 الهلهم أد رب فغآزل رد نعطو

 ادعلا ةدروا تدروا نفسا مكاو ها
 2 1 و

 الدحم تب فاع لدحأ مكو
 و و 5

 مه 00 , 7 م 9

 ررئاج مس ىقتلملايف مهتمسقف 4

 الثدعمو ”الداع مهيف تنك ناو
 ا ا د ها ع 2 1

 اج رضم احبرح وأ اعيرص المشتق ه9

 7 جئ عامه ع م 7 9

 البكم ًاريسأ وأ ًاديرط الخو

 مهل تدق وأ يتلا داّدلا نع اولونأ ٠

 أرب دم شيعلا] واح نم مهعجشأو
 المع توما .نياغ انيريغخلا نم

 ٠ دارملا ىنعملا نراقب هلعل هانعضو امو « لصالا ىف طفاس نيفوقعم نيب (0)

 ٠ ةمكحملا ةعساولا عردلا < كرحي دوو ةفغزلاو : فغرلاو

 تح 2-2 دش



 مهلاتق نيمظعتسم انقلا اوتافو تا

 البقأ ناك ام ماغدالاو لأذلا نم

 ”لتمو ”راسأ مهللجي مل .ناف _ +

 اللجملا دارفلا يزخ اوبك د دقف

 مهبارتقا دعب توفلا كاذ ناك امو 4

 الجو نم اباتك لب "ال وح توملا نم
 هب ادب ًاموي نهتدلا مهل دا الو 8

 ن1 ف | هن كاس

 ٍلطاع ءاه وشك اينأدلا تناكدقو

 ىلح اهل تفصو انسح اهل ت رصف

 تحصأو ال زه لضفلا تام كالولو 7

 الطعو تايواذ ينامأألا ضايد

 يي مث اسمن رمل ضيق 0
 الوأ ناك املثم لبق أنكم

 وا دم

 ٠ ىلقو (تاونف) ىلع اضيا عمجيو حمرلا يهو « ةانف عمج انقلا (50)
 ٠ (مهلمي) لصالا يف « مهللجي (19)

 ٠ دئالقلا نم اهدمج الخ نم « لطاعلا (55)

 ٠ ىلعملا قواستو قفتي انتسثا امو « ضابب لصالا ىف : الطعو (17)
 مدعل ايكاب يأ 6 اكب ينشي م : هلوقب ديربو « ءاكبلا ريثكلا : ”ىكللا (04ر

 هياضف ٠

 هس 5856©



 ىري وأ كليب المح ًامّظع اىري 594

 الو دج عج ريف يلون ام ةدازم

 ةمبادو احس نابسحالا ميد ايف

 م هد

 الحمم د رحأ تف داص دقف الطهو

 را بريتا لا
 الوحتأ نأب الوج يل نأ ولف

 ىهتلا وخأ هيضتري ماقم يأو

 الضفتم الو ىقلي الضاف الو

 ىهثلاو لئاففلل رثاد كّلعل

 اللطمم "تمت وأ أقسم ل

 الئومو انصح مالسالا ىلع تيقب 4
 ب 2 و

 القعمو ”الهتسم ًاشغو ًاثملو

 هتلعج اذا كنال ٠ مايقلا ىنعمبو « ةماقالا « ( مضلابو حتتفلاب ) ماقملا (/0)
 ٠ مومضمف ميقي ماق نم هتلعج ناو حوتفمف موقي, ماق نم

 ه- 55 -



 5 را

 (*)ىلابت هللا امهمحر ةحدمب أضيأ لاقو

 ىركلا يلحتسي نيبلا دعب مان ام ١

 ىرَس اذا لاخلا هّقاربطيل آلا

 هقاع ايل مكيرقب فلك -؟

 ارصخألا قيرطلا كلس ىدملا دعب

 ىركلا كواوصن نأ راوصت اذاو - ؟

 ارهست نأ ةلقمل لالَضلا نمف

 همالك عاطتسي ال ىفان مك - ه

 ىدد امو رازف وى 5 هتمراد

 كلملا لصؤو الو » هصن ام 6084/0 ماشلا مسك ةديرخلا ىف ءاج 0«

 ىف نيدلا رون دعب ماشلا ىلا رصم نم فسوي نيدلا حالص مرصانلا

 لاف ةدصقب دعسا نبا بذهملا هدضفو صمح رهاظب ميخو ناعبس ةئس

 : لوقي ىذلا اذه نيدلا حالصل لضافلا يضاقلا

 ةدصقلاو * ض + و ةدصصقلا هده نم اناا ىندشنا دق نآك و « ةعضلاو

 ٠ صمح حدتف امدنع نيدلا حجالص رعاسلا اهب وه دو ناك هده

 نيتضورلاو ( ا ) ةديرخلا ىف ادرو همدقت ىذلاو تببلا (0
٠) 

 تا 7230/



 نم قحو ماوقلا لمت رفهفهمو 6

 اركنمي نأ انناؤ ةيادنلا ليج

 اةيشل مالكفلاب قروأ نانو تن

 رونو حابصلاب رهزأف ًاثئسح

 ةنايح هاراانو: لوذعلا كعدما#
 4 6 دمع

 نتيف دا د ادسو داخاو

 3 ولو ًايحال يبتع لاطأو - 4

 ارصقأل هيلع يحلب يذلا فرع

 هلع ِي 07 تمدعو هتقراف فة

 و عه ع و ه 4 و و 4
 ٠

 ارصتتا نأ تدقفنو هتدقفف

 نكشف عومدلا ضف نركتت ال ٠

 ارطمم عون هانا نورك لل نإ

 دال اولا رخل ينكح
 اركذتب نأ كاكنأ ام شيعلاو

 ًادماّع يلق نيبلاب ًابلاط اي

 ارجهت نأ ىلع ىقبأ يتتبسحأ

 - ةرا -



 ةهعمد قرفتلا مآ عدومو +

 اريحتف حشاك ةبقر هتهنو

 اهب ال نويييملا. ةيفارم الون
 200 0 © ا. 0 2

 ارفاس ىقلب سيلف نويعلا رذح ١

 ارفسم اتفيسيل هجو نسح نم

 نويل .ةاقولا ةز داعم تعمم تاك

 ارهظب ال نأ دجولا :ىفخخ ىف
2 6 7 2000 

 أد رسم ديدحلا يف ذفناق ىمردو 1١
 سم و د  ر 7 يس مه رم

 ارحست ىتح لدقلا اهافك ام
 رو

 وأ

 نمض هدحو نيتضورلا ىفو ةديرخلا ىف هلي يذلاو تسلا اذه درو (18)

 رلفتتنا اذا « انافرو ةصر © مر « لاقي ةفرو ٠ ةسمخ تاسبا

 ٠ دصرناو

 ٠ لصالا ىف كلذكو « ءايلاب ( ةقر ) نيتضورلا يفو

 )١4( نوبعلا رذاحم ةديرخلا ىف ٠ ًاردب علط + اردباو ٠

 ٠ جسنلا < درسسلا < ليقو < ضعبب اهضعن اهقلح لخادتملا آدرسم (10)
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 اء 6 مس 1 سس 6 ودع 5 2

 ريل برب ر باغلا دسأ راذحف 8
 2 34 27 ١

 أر ذ ٌؤحلا كاذ رادح مث رادحو

6 0 0 , 5 520 

 5 يي ىوقل يضاو نم هالبو ؟ هةفر ىدذد لأ أ , ل ا 4#

 4 2 ض١ م 0 2

 ارمحتف هسح ةقفالع تبوق

 ردتقم يسب نم يدتغاسف
 6 /ث 6 1 , 0

 هتقلف 8: قرسلإ أذا "كلم ا

 رذؤحلاو + رسكلا ىلع ينبم « رذحا ىنعمب رمأ لعف مسا : راذح (19)
 دغلل راعتستو « رذاج عمجلاو هسشحولا ةرقسلا بلو ( لاذلا مصيو )

 ٠٠ لمر هب اهب عضوم وأ « ةيدالاب ةفورعم لامر جلاعو ٠ ناسحلا

 ىف هركذ دراولا « رصم (نوعرف) كلم ىلا ةراشا < (رصم زيزعب) (1)
 ٠ ( فسوي ةروس )« ميركلا نارقلا

 هدب ةفرتلا مسن رهو ةنارع نيب رتاطي لا ىو لقا نم 80
 هل ضرع هنا م« اهتصالخ ةصق هل عضو « رعاشل ,ينادمهلا نامزلا

 < هلتقو < دسالل تبثف هل "مع ةنبال ًارهم يغتي بهاذ وهو « دسأ

 اهعلطم ةديصقب « ةمطاف » عيدبلا اهامس هل اتخا بطاخو
 ارشب كاخأ ربزهلا ىقال دقو -22>تّخ نطسب تدهش ول مطافأ
 < #5 صاو و8 ص يتادمهلا نامرلا عبدي تاماقم ىف ةدصقلا رظنا

 « وهو « هتاذ « رسشللاب ديرري وأ ا العالاو ٠ ىثاوحلا ةعبط

 ٠ رورسلاو حرفلا ةيا



 ىدتلا لذ ىدميف مرداك ألا ف ادر +

 ارّخأملا قباسلا ناكف ىزجو

 مهتاف نيسّسلا اودع اذا 'ىتفو - 4

 اركألا ناكف ]+٠.[ 'ىتّسسلا اودع

 أسبإال اهاستك اف مراكملا مك 6

 يردشتو ناعتست تناكو أكلم

 هليل لامحلا عمتجا ههجو قا

 ىر رولا "ثم هلك يفز منح

 أمتاق رغأ ٍلحلا عبد ا أم اب

 ارضخأ هادن نم حبصأأو االا

 أم داص نش ع ولا 4م 5 “لإ وأ-4

 ارمحأ يداعألا نم دامو الا

 ”الباذ م ٍءاجيهلا يف له وأ

 ارمثم غاط نس أرب لآو الا

 تضم اذاف هتك بئاتكلا يدرث -*
 اركسع مأ ًارطسأ ذفنأ مدن مل

 ٠ شيجلا نم ةلللا « ةبتك عمج بئاتكلاو < لتقن : يدرتو (*»)

 ه٠ تدغ اذا يجافخلل بدالا ناويد يفو

 ب 6١ -



 اهروطس قوف بارتالا نسحب حب مل - 3

 أريشع 277 ىكيعلاا 0 لا

 اللام نيمثلا مدلا يراش أنا م

 سشي ال ًادساك حبصأ كالول

 502 هيلا كلام تسنفأ ٠

 ظ مقبل نادلا ىدم نك

 ًاكرانو كامتسلا لعتنم ”تاومسف د 4

 ىرسلا تحت هلام نم ىرّدلا تحن

 لهآ اهب بادالل تلعجو ب مه

 ارفقم ًامسر ناكو كبدي ىدش
 املالعو كيح دام كتافص تريد با

 اربهم ال نأ هاصحالا"ز راش فو
 افنسنتشسل

 صيصنتلا دهاعم يفو

 اركسع مأ ًارطسأ ذفنا ردن مل 2 ترس اذاف هتك بئاتكلا ىدرت
 ناكلخا نبا يفو  سيراب ةخس  يبهذلل مالسالا خيرات يفو
 ... ردمل 2 ترسا اذاف هشك بئاتكلا يدرت

 ٠ راغلا : ريثعلا (21)

 .٠ اهسورط ٠٠٠ بندالا ناويد يف و

 اكرانو < باوصلا ىلا برقأ اهلعلو « ضاسب لصالا يف « لعتنم (0)
 ( اكزام ) لصالا يف

 وسر : اهعمج « يلابلا للطلا : مسرلا (مه)
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 [رصصتقم ال ًارصاق ذربملا ىنشملا ىنثناو القمم ٠٠٠ كات اف

 امدعب كب ىمح نع دق ماشلا و +

 ارفظت نأ ىدملا تلّمأو ىفشأ

 7 اليل نيدلا دونل ىسمأ

 ايدااجبف . ناكف تأ ع
 7 7ع

 ا يسار هّنأكف

 اريختف ىدرولا يف رّيخ ناك وأ

 ًاركاش ,ةفالخلا روشنم كانتأو  :ذ

 ارشنم اح نعل ا نأ كل

 ٍهباب دأ يف قحلا تدعأامل

 | ربثملا هيج وتسملل "تا ددرو

 رسل ”راافلا "ناز رانا هن دع
 اراوصم ريمضلا يف كتأ ساكنا

 "لم ةّمالخلا هنأ ممادأو - ؛4
 ارهجلاو باه دارس عنا تحصا

 ىدولا ىلع مامالا لعف امب ضفاف  :ه

 ارخفم ةفيلخلا لعف امب ىفكو

 ٠ هجو ىلع هل فقأ ملو « برطضم « لصالا يف تيبلا درو اذك (/)

 ٠ كالهلا ىلغ 'ىفشا اهب ديري 2ىفشا 0)

 ب تا" ب



 اهّنيط يف ىلمللو كنتنأ عّلاخ -
 ارشنت نأ يف كادع ”يطو 0

 ديوم هيلع تفاح دم ةعاوحا

 ارصعأ مهيلع اوقب نيذلا ملخ

 مهكلم كحضتر نسايلاو نسق ادت

 ارثعم نأ هدادس كناون اننا

 املثم كلل ريصع يف فز ام:

 | رصعم اركب كلا ناسحلا فز
 _ 6 مع ير مو <

 مردف فراع تن اا:نشلا دقع -ه»

 ارهوجلا نوف رعب موق كيدلو

 هلاق دق يذلا م ىرد "نم أمها

 ىرس ام "الا لاق ام يذلا لشم

 فسوي فسويو ىرف كولملا حادم 1

 نتيايش نوت

 ساس ©5 ب
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 هللا همحر هحدس أاضبأ لاقو

 حوزتو هي موي الك يفأ-١
 حوزتا نستلقلا رال نحو

 'ىوتلا ناين او متأاو 5

 حورط يملا 5 ىون قوة

 يسارك ىلا ايست
 حيرق نينعاظلا يف يذلا يبلقو

 ةريزع عوم دلاو يراطصأ لا تأ
 6 م

 حيحص دادولاو يعسجا مقسبإو

2 4 , 

 هنود مهسلاو ظحللا “رك ةذتلأو - ه

 حيرج هيف مهسلا عجر "ذتلا امو

 اوقلطتف مارغ ني ارعحيرت نأ ,ىبع أ

 أوحيرتف اولتقت وأ ملا ريسأ

 ىلا ىلع عولضلا يوطمل يناو -

 حورقو ىوج ىرحلا يدبك فو

 من لتم يتع وسل ءاسقع جيهب تام

 حودص مابصلايف يبلق عدصيو
 هس 6868 ل



 هقوشب ًافيلأ دقفب ملو حوش وه

 حونأف اقئاش اهتلانننفاو

 اممد منك كليب ال ةلقم يلو-٠

 حومج مارنفلا يف جوجل ”بلقو
 هراطأ راطتسا قرلا اذا داؤف-١

 حوفس حال حفسلا اني اذا: نيفو

 ادب اذا دجولا يبحص متاكأ-

 حوليف هل يدجو ادب حولب

 ةليمح ”لك رك ذ اورجأ نولوقي
 حوبب دامعع هو دامب ٍهيدل

 باذهم حيلم رعش يل نولوقي 4
 حيلم هنم ًظحلا ناول تلقف

 همظن ةداجا ف ىلمما يح دقف 6

 كف حلا ف هنكلو

 امّلظلا ىلع ف دو سفّنلا يمحأ تلات 5

 حبلاو يدتحأ نا نم قفشاو

4 0 
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 ٠٠و بصيت الاب حدف 6 ريف نازو حبنملا 6ك

 ٠ ءادتجاو لاؤسلا ىف فحلأ « ديرب حبلا (5)

 هده ه4



 ادغ ذإ رذعأ رهدلا تنأر املو 1١

 حولص هيف نيدلا حالص دوجب

 هنا نعّسشلا يعجار ىبعفلا تلقف 0

 ىنغلا 0 هب "كلم هدعب أمق 1

 حيي حامتسي ام اذا نم الو

 امدعب هنم يل ءارثالا ءىطبي امو ٠

 حيستف هل يتاحادتما ريست

 دج ام كنا حدملا كيف بيحو الا

 حو د حئادلا الفل يف و كيناعم

 ”لطاب "كيف "نكي مل يدم لكد -
 حيرت كل نكي مل رانث لكو

 اهمظن نسح اهناز [رغ تيدهأف

 حييحص لاقملا 0 اذا ”الوقأو

 الغ امف رنافب ينم أابقا ذخف 6

 حيدم ميركلا "رجلا ىلع ايندب
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 ٠ ءاطعالاو ةعفنملا « رسكلاب هحامملا نم « حسمب حام لاقي ملا (19)

 - هال



 وربو ليعأ 2 ل يذلا ىقبيس ْز يحئادم نم هَ 1 دل
 ْ و حوريو هنيطعأ يذلا ىنف 3

 سراأف برحلا دش
ٌْ 
 و

. 
ْ 7 

 ىلا

 و
9 
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 ؟
 ٠6

 00 حبدل اق نم رو

 ه- ثري
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 ٠٠ هحدمس لاقو

 تي ىف لآ كلوفحو: انما

 اسم سناب“ كيتلقم ةركسو
 دهشو كرب 6 كيف يف امو - ؟

 حا دو مادو نم كندخ يفو

 ًادرف رقاسشملا يف تحسمادق د

 حالملا يفد رف تحبصأ امك

 ماث ينل كاوه ولسأامف -

 حال يحلل كا وس 'ىوهأ الو

 ,رىيغ دارغ مالملا لف الو  ه

 يحامج ابسث باتملا مكن الو
 نشف كسلع ىئعتالابل امآأ 5

 حابقلا قاّشب اولضتشيف

 يصاعلاب ميخو صمح ىلا ناطلسلا لصو ال » نيتضورلا يف ءاج ()

 يف هلو هدشنأو ىلصوملا دعسأ نب هللا دنع نيدلا بذهم هيقفلا هاتأ

 تابرلا كرو م « «#© اهعلطم ءارع ةدصف اهنم حئادم ناطلسلا

 ٠ اهنم ةراتخملا

 تت دوك



 يره لاوط حالملا ىوه تملأ ب ا

 يحاوُللا صعب ٠ ىوهلا مطب نمو
4 

 ب كرر يذب رد اق م

 ماش ولا قلقلا نم يقلق ابو

 ون ربو و "قت ق قاوف نصنلا نهي -ه

 حاقأ نع مسبيو ىبظ دعب
 ساما قوشعم لادلا حيلم 5

 حازملا لوسعم ظفللا ولحو
 سام ”ةيعئار حارلا 6 ١١

 حارب ةيساك ساكلا ىوهيو
 را ىلع بيضقلا ل دقو 1

 حابصلابو ,الئفاب / رشف

 "بيجع الو ةاثولا مم لامو-١

 مابرلا عم لب نا ٍنصنل

 "نم ىوه يف يحاضتفا ىلع مالا

 يحاضتفا 8 هراذع ميقب

 يداؤف تحرج هظاحل سيلأ_6

 يحارج تلمدتا الو تأرب الف

 هل 9



 يرجمهو ىبذمت دازام اذا

 يحايتداو يدجو هيلا ديزي
 > : رزاع نم هاوهب مكر

 حاربسلا قالطا فاخب
١ 4 

 مسبق «

 ردادو ذا نيب ين داز ةلبل و4

 يحارتقاو هيلع ينكح ىلع

 نافذا ف وّنتدلا ال انتف 1

 مانجلا ىلا حوتتجلا الو هارن

 ٍهيتلقمو هيف نسوْؤوك ريدي

 حابملا ركسلا نم ين ركسيف
 اهيف بوح ال ةليل تناكو-

 حارتجا ىلع ءارتجا الو "يلع

 يراذع يعلخ يتميش نم امو

 يحازم نم ةّالخلا سبل الو

 رباتع فوك ٍِق ليلا انعطق ع

 حالقلا ىلع يح ليق نأ ىلا

 ٠ (حرجب <« حرج) لعءفلا نم « لاعتفا « حارتجاو « مثالا : بوحلا (؟١)

 د 1



 هاتس ف يكحب حبصل أ حالو 4

 مالّصلا اذ فّسوُي نيدلا حالص

 يدان رز قيقا يدلا كلملا رد ع6

 تدزافو
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 يحادف هشؤدر كدعتع

 ينامألا 0 ةدوح تارك تم

 اجلا 'ىسلأ ءارلعب ”نملضبو
 ةادطح هلئاش ُط وسسمو بالا/

 ماحتتلا يدبأ هن تضيق اذا

 هألم نع 10 تنابف املو 54

 ماسف لاماب هاييقل

 ردعس نباآو بمكو مره نمف-
 حارسملا معتلا 1 اكفنا ءاعر

 برعلا داوجأ نم < يرملا ةثراح يبأ نب نانس نب مره وه مره (؟9)
 نب كثراحلا ه همع نباو وه رهتشا © لثلا هب نرضي « ةلغاحلا يف
 « ناببذو نسسع نيب حالصالا يف امهلوخدب « ةثراح يبأ نب فوع

 وحنب مالسالا لبق « مره يفونو < ىملس يبأ نب ريهز حودمم وهو

 يف (ضر) باطخلا نب رمع ىلع هتنب تدقو دقو , هم.ق <« ٠6

 حيردملا نم هلباق ىتح ًاريهز كوبأ ىطعأ يذلا ام « اهل لاقف هتفالخ
 نكلو لاق « يسن دق ًاريهز مره ىطعأ ام تلاقف < هش راس دق امم

 لاثمأو < بلغتل « ريهز ناويد حرش « رظنا « ىسن ال ريهز مكاطعأ ام

 تهل
 - ظاأب ب



 هتوحامو هداللال داوحج »مب

 _ِ ٠ 2 ٠

 حافلا نايبلال اوداح اذا

 ١ ” هد تاع

 ىقلي "توما 'نيهتْسي جاب أو
 5 2 0 ا

 حافسصلا دح ةهجحو ةحفمصب
 4 4 4 . 4 ل
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 هنم راعلا اولد نم ىثخبو 7

 حاتملا ٍلجألا نم 00 هلو

 ترف لاطبألا اذا لاوقو +

 حارس نم أم ا كناكم

 لبي د نيخ قف توام اذا
24 
0 

4 

4 4 

 حارتسلا يف ةزعألا يعس ىعس

 يراوضل دما نسال اوقلا :ةسالا .اهذم تاسع
 ماطبلا لبس ٍلجخم 000

 هنم نيجارلاو نيجئال

 حامتسم ش مركأو 00 دعا

4 
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 عطس
 نب بعك وه بعكو + (017/9) مالعالاو (1//171) < ينادمملا
 < ةيلهاجلا يف برعلا ءامرك نم « يدايالا ةيلع نب ورمع نبا ةمام
 ( مه/5 ) مالعالا « هنع رظنا  راوجلا نسح يف لثملا هب برضب
 ١( ٠ .4/1) ينادمملا لاثمآو

 ٠ ( حالسلا ىف ) اهلعلو لصالا يف اذك (04)

 ا



 اولحت اذا نيذلا رفّتلا نم

 حابص نم الحأ لئلا دا ا

 اروع هايعذ دعب رهدلا ءاضأ_-عو

 حابصلا مههوجو ىلع حولب
 الاون مهتحاد ”نوطُي يفت

 ماد دوهط كولثلا ملتسيو

 اوداع ءادعألااوقالام اذا_:

 حارصلا يفظلاو رصّتلا يأن
 رضيبو رةسمطحم حامداب ت1

 ماحص ضارعأو ةمتئم

 محو هلك ”كهجو بح فيل 4١
 حاقد مهج - ىدّتلا لثس اذا

 ملظب 00 مهّلِج كرام

 حارب 8 وهلب لوقو

 ىلو لاطبألا تلاج ام اذا - ة4
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 ٠ ةحقلاو < ةحاهولا نرعنلا هجولا حافولا 2(

 ٠ حاشولا ةلئاح وحن < نيتضورلا يف (515)

 ت2 د



 ' ًارسخ' تارّيخلا يف قافتالا ىري هه
 حابللا سيخ نم هارت تنأو

 000 نكل تقرف دقو ارسلج مه
 حالسلا عم لاحأرلا هب : تعج

 رلام -_--- كلام نيب دوو ذي

 يحاوتلا كالمأ قد كلامو

 لاجرالب لادن 31 ةانو :4

 ا حانج الب سي نأ ماك 5

 ًاملعو' ىقتو ”ةعاجش تنرق

 مامْسلاو قئالخلا مرك ىلا
 يضاوملا "ىبظ كيلع تنثأأ دقو ه٠

 ماصترلا ةنسلأب ىتثت امك

 اهتحقلا بورح تجتن مكو-ها
 ماقللا نع جاتتلاو ”كفوسس

 رقابتغا (ىو..قم كابظل مكوه

 حابطصا موي وأ ءادعألا نم
 رزيزع كلم نم تللذ مكو-ه+
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 حاقل يح نم تخود مكو

 اونيدب مل نيردلا موقلا 6 حاقللا يحلاو ٠ ةلسقلاو » موقلا يحلا (ه)

 ٠ ءاسس ةيلهاجلا يف مهمصي. ملو « كولملل
 ه8 دك



 ٍهيبصسقو وللا 00 حييت ته

 مابتسمب سبل هيمحت امو

 ىتح كنيدل جن فلا عضخ امو هو

 دو حلّصلا دقع ك ول ام اينو دحاف#

 جاد د رةملعم 6 "نكلو

 00 هر مهدالب تألم - ها

 حامثرلا تاباغ تحت ًادوسأ

 يماوملا بوج ةدأتعم ىلع 4

 ىحاد الا صس الملاب حاود

 اهيفو سلبان ضدأ اولحف هد

 يح دسشحلاب اول وه اوناكف

 مابتلا 0 "دونيس لأ ل امو

 يتالث انا مهلوق يف مهو

 ٠ فارطألا ةيمارتملا ءارحصلا : ةاموم عمج : يماوملا (58)

 « نافقع نب ديوس نب ثراحلا تنب حاجس « رداص مأ يه : حاجس (61)
 ةدرلا دهع ىف تنعش ٠ ةمدا ةرعاش تناك « ةروهشم ةئدتم « ةسسنلا

 مهوب
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 لميس ءلك لجأتم ليس الآ

 ترعشقا اذا داللا ثيغ ابو.

 ل

 نم عمج اهعبشف « ةوبنلا تعداو « (ضر) قيددصلا ركب يبا مايا »

 تازنف ركب يبا وزغ ديرت ةريزجلا نم مهب تلبقأو « اهتريشع
 « هموق نم ةعامج ىف اهءاجف « ٍباذكلا ةمليسم اهربخ غلبق « ةماميلاب

 ىلا ترجاهو تملسأ « نيملسملا لاتق ةبوعص تكردأ الو اهب جوزتو

 ٠ ( 178/8 ) مالعالا : رظنا ٠ ه هه ةنس اهيف تيفوتو « ةرصبلا

 ٠ ٠ رجا اهعمجو « ىمحلا « رجحملاو « ةرححم عمج : تارجحملا 5؟)

 مساب ءاتلا قحلا ثيح « ةدسأم ىلع اسابق اهعمج رعاشلا لعلو
 وأ ىمحلا جراخ ليسلا اهجرخأ يتلا يه < يحاوضلاو « ناكملا

 ٠.٠ اهوحنو لخن نم نصحلا

 خماشلا ليقو « هسأر عقر دعب هرصب ضاغلا : حمقملا : حامق يرهش ()

 تدروأ اذا لبالا نأل « كلذ نين وناكلل لاقي حامف ارهشو « هفنأب

 ملو هسار عفر اذا ريعبلا حمق لاقيو < هدرب ةدشل اهسوؤر عفر ءاملا
 فصي, مزاخ يبا نب رشب لوق هنمو حامق لبأو حماق ريعبو ءاملا برشي

 : اهبكر ةنيفس
 حامقلا لبألاك فرطلا ضغنن 20دومق اهماوج ىلع نحنو

 نافذالا ىلا يهف ”الالغا مهقانعا ىف انلعج انإ » ةميركلا ةيآلاو

 ناآرقلا بيرغ مجعم ع ةيآلا / سي ةروس / « نوحمقم مهف
 طبحلملا رحبلاو ( 01 ) ناسللاو ( 1/4 ) يسرطلاو

 ) 04/7 (٠

 ب حالا



 مهلسأ ملف ٍنامأزلا ين تلكارت 4

 رمادتما لهاهلها را ملو

 يحو د سيمعلا تايغالل تلقو 6

 يحارت ٍبويأ نبأ باب ىلا ْ

 يركف تن : . ًاميكل حكتأأ ملو- 15

 مافتسلا نم ءاعتلا حاكتناو

 تنك نك اي كن ءاج دقو
 حايتما ةبلاط كسلا فزت

 ًادنز ساّنلا ىروأ تعفشتسا اذا

 حاحتشلا دنتزلا نم يفبأ امف

 ًاتارف 5 نحب تمّمي دقو 8
 حالم لاشوأل يبلط امف

 يلاح بي دج دوع نا كتل اس
 يحاس ”ريضخاو يعتا 2 عرمأف

 رتقو لك كفك دوح الولو اا

 يحابتلا ىوجو يتلغ يوري
 ررقف فيلح ,نامزلا 'ىدم تاريخ

 يحاض نامظ ًايداع ًاصيمخ

 ٠ لبألا اهب ديري ؟ تايغاللا (8)
 سه اري



 هيف تنأو نامزلا وكشأ امو

 حانجلا صوصخحم تحبصأ ناو

 اهيف م مولع تعاض دقو 4

 يحأ و ر اهل ستساو يودف

 ينو د 7 وللا نيمادقتملا ىرأ-0

 يحارماو يلوسخ ينؤينف
 ىتح معلا عايض نم ىجش أو

 حارقلا ءاملا دام يدنا

 ىتح ٍهدلا فورص نم بحع أو 7

 حاصب ينمزام لوقأ داكأ

 اهاهن ىحض ءامسلا يف رهظي أ

 حارب ةعلاط يهو ىفختو
 ًاقشمد ىننكست كامعل ىسع

 يىحام تيقالام ”لكل ”كاذو

 ئريمع :اايقفلا رشاعأ شيع أ - ل“

 حايسشلاو يس احلا ”تاضيأ أو
6 

 تحن ان اذني اي 218 م

 يحاضأ ةيحاض ”لبكت

 ٠ حالا 6 لصالا يفو 6 ء يش لك ْق دحلاو رادحلا : حابشلا 0(

 ٠6 زحعلا ةيادب 2 تطقس دق ةملك لهو لصالا 2 اذكه درو 60

 هه 548 ل



3 

 يكنز نس دومحتم نيدلا رون

 (١1١>هليلا همحر رقنتسفأ نبا

 «؟9ةعبقبلا ىلع ريس امل

 لب ذلاانقلا فارط أوىضاوملا ىبظ ١-
 00 و 8 رع فر "4

 !8) لفن نه هو راج اه كل ”قيماوسع

 )١( نيدلا دامع ) رقنسلا نب ىكنز نب دومحم نيدلارون لداعلا كلملا 0

 -هنامز كولم لدعأ <« رصمو ةريزجلا رايدو ماشلا كلم < مساقلا وبا
 بح ىلع أشن <« م 1118 ه ه١1/ةنس بلح ىف دلو « مهلضفأو
 .نيدلاب عيلض < نيفاتعللاو عاقدالا يوذ ةبمك حبصأف « ملعلاو ريخلا

 ىنبو ثيدحلل ًاراد ىنب نم لوأ وهو « ةعيرشلا مولع ىف عاب هلو
 قشمد ةعطق ىف ( قيناوخلا ) ةلعب تامو « لصوملاب ( يرونلا ) عماجلا .
 هكح) ه   1١74م ( ٠ نيتلودلا راخا ىف نيتضورلا < هنع رظنا «

 :جرفمو ( مل//9 ) ناكلخ نباو < ( 805  "٠ه/4) نامزلا ةارمو
 بوركلا ) ٠١/١ ( مالعالاو 55/84 ( ٠

 .ىلع جنرفالا تراغأ نيح ه هوم ةنس لداعلا كلملا ىف رعاشلا اهلاق (0)

 تباكو <« داركالا نصح تحت ( نيطسلفب ) ةعبقتلاب هميخمو هركسعم
 -ةكرعملا ةصق رظنا ٠ ميمع كالهب !وبيصاو « نيملسملا ىلع ةميظع ةبون
 ١//1١1 ( ٠ ) نيتضورلا ىف

 هه ل64



 هل واخ ام فاك "كل ”لفاكو 7

 ى مه ؟ فكر ا © 65 1 6« 1

 «) لحتنم ريغ سابو مزعو زع

 ا نم هولات اك كنس أمو تيد

 0 ليحلاب داسآلا رتوثت دق لتخلاب
 عدخ ىلا ًانبج اودلخأ امتاو - 4

 © لبق نم شيجلاب مهل نكي مل ذا
 مكفلفغ هللا فانا اوظقشسساو 6

 لزألا ِْق موتحملا ًردقلا ذفنمل

 مم نم ”يذاملا الو مكوتأ ىتح 0

 17 لجع رقه رمنم "بقك ىبظلا الو
 سا و و ىلا تعا م

 رق رتوُم ريغ يسفو ىقلانق

 () لمهلا عم ىعرت ةبزاع ليخلاو

 ٠ لقتنم مزحو <« بوركلا جرفم يف (5)
 نيتضورلاىفو ٠ بوركلا جرفم ىف كلذكو < رست : نيتضورلا يف (5)

 ٠ هوزاحام : ًاضيا

 ٠(اذا) و«( اوذخأ ) لصالا ىف ()

 ٠ ثك : نيتضورلا ىفو <« بيرق : ممأو ٠ فيسلا هب ديري : يذاملا 00

 : ةديرخلا ىفو ٠ سوق عمج : ”يسقلاو « حمرلا : ةانف عمج :أنف 0(

 ٠ ةدراشلا ؟ ةبزاعلاو ٠ ةيراع بوركلا جرفم ىفو ٠ لمحلا

 ت01



 "نفظ الو بان ال 'ثنللا عئصي ام - 4

 ٍلعو نمو يرفع نم هيلاوح امب
 53 6 2 |! دس الا بكر دقو "اله 6

 () لس آلا نم تاباغ تحتىبّلظلا اوس

 فاذقلا ةيفاص لابرّسلا ةيفاض لك نم ٠

 ©«: لبتلاب فذخلا اهيف لبنا
 ًاقرف مهضرأ ف ًاقرف اويحس احلا

 )0١ لهم ىلع ىصقألا مهاندأ سسوجب

 6 مهم زح اوعاضأ مه امئاو

 2 رقناد نم 1 5 رو 0

 مك ركس علت ام رفصألا ندع

 ٍلشفلا وخأ ناسنا لك يف ركملاو ؟) | ءنلأ تأ ل دا“ 00

 اذه ىلاو « نسب مهو وهو ( روصهلا دسالا ) بوركلا جرفم ىف (9)
 ٠ مكوتأ ىتح ؛ تسلا ادع ام هس ةراتخملا ةعطقلا يهتنت تببلا

 ) )1١فذخلاو « نزولا ميقتسي ال هبو « فذقلاو « يف : لصالا ىف :
 ةراححلا ماظع : ( ةكرحلا ) لئللاو « يمرلا ٠

 ) )1١نيتضورلا ىف هقبس ىذلاو تببلا اذه دري مل ٠ ًاددب : ةديرخلا ىفو «
 فوخلا ( ةكرحم ) : قرفلاو ٠

 )١١( رفاضالا : ةديرخلاو نيتضورلا ىف ٠

 هاا ن0



 رسل وا
 0 لفسلاو عابتتألاو رغاصأألا ريغ

 مجلالب ةارعم د رحلا متبلس 6

 ٍلاخلايف سشضييلاو ةزوك رم رمّسلاو

 اهس راوف ىدرأ دق ليخلا دخله 1

 4 لو ّطلاو لكسشلا ' اهذخآ لاثف

 ْ / ,هبلاسك زوك و 3-3 رلا بلاس ماأد1#

 تعمم كك قم ةزئاو برغلاو
 ص سل

 امو لامكلا نيع مهتباصأ "شح 14

 لمتكم ريغ الا نيعلا نم ولخب
6 #” 

نح روب مهل 19
هو ةوسأ ني

 م

 026:2( لسآرلا متاخ مهيقو مان ألا 0

 ٠ لذارألا : نيتضورلاو ةديرخلا ىف (10)
 « هب اهمئاوق دش اذا : ”الثكش لاكشلاب ةبادلا لكش لاقي : لكشلا (14)

 ليوط لبح : لوطلاو ٠ اهلجرو ةبادلا دي نيب عمجي قاثو : لاكشلاو
 ٠ ةبادلا ةمئاق هب دش

 نيملسملا نيب ةكرعملا هِبف تمقو « ةكم بريف ما نينح (16)

 اهركذ درو دقو <« نارسخ دعب اهيش نوملسملا رصتنا دقو نيك رشملاو

 « نينح مويو ةريثك نطاوم ىف هللا مكرصن دقل » زيزعلا ليزنتلا ىف
 ٠ ( 884/8 ) نادلبلا مجعم « رظناو + هبوتلا ةروس ؟ه /ةيبا

 او



 ا رووفو اييطلاوسما
 للحلاك عاد د لاو ضم لاك ضيللا

 را سا“ اوقامم
 لمعلايف صالخالاو لوقلايف قدّصلاب

 تلفأ ام ىسمشلاو تحصأ ام رمسلاف 9

 605( لزت مل داوطألاو ”لف أم سلا

 م ' ه م 0

 رملظ نم ٍنيدلا د تداح 5 مك

 231غ_470 اذظ ىم لالضاللل باحناو 6 امم

 رنبج نم فرطلا اوّفك يرمعل مكر 4

 اد ره ف رظلا اوفعو:ءاثللا دع

 رلطب ىوس اهيف ىرب ام ةدلبو ٠
 64 و ىوس اهنف ىربام ت 0 0

 رنبجنم فرطلا او فك نيلوملل لق 5
 ا ا

 دنع اح > نم ف رطلاوضغ و. ءاقللا دنع

 ٠ لصالا يف امك نيتضورلا يفو ٠ 'سمّشلاف : ةديرخلا يف (15)
 ٠٠ لالضالل ناك ام ناحناو « ىلحت مكو : نيتضورلا ىف ١70(

 ههه اهف امو تحضاف ازغ:و : ىرت : ةديرخلا ىف (١م)

 ٠٠٠ يرمعل مكو : نيتضورلا ىف (19)

5 1 3 



 ىو ةاجنلا نوغبت لهسسلا متبلط
 7م ل

 (١)لحلا ىلا متاذل 0 مت

 مكمّلسف مك ةومشهلسأ-4

 6 لك مل د وطلا اهانن ول رةقفرب

 مكتئانك لثنت ملو نيع راسم

 0 ل 0 مل ضيبلاو ل ذتست مل رهسجلاو

 6 راط لبشلا لب وب متقرط الو
00 4 

 ةففإ لاقلا ف فاسأ الا تكلمللتاآلو

 هركاسعا تلو دقو اد رف ماقف

 (") لجاز لّفُحَج يف هسفن نم ”ناكف
 هديت ليقلا اك هي ول دهشميف 7

 ا

 ير مالا 53

 دقو نانحلا تل هدو ىدعلا طسو +

 )لولا م رسب ىلع ”بولق "تال
 ٠ لبج ىلا : ةديرخلا ىف ()

 )١( ةنشب ؛ نيتضورلاو ةديرخلا ىف ٠
 «نيتضورلاىف ادري, مل هيلي يذلاو تيبلا اذهو ءمكبئاتك : لصالا ىف (0)

 ٠ تقلعت : ةديرخلا ىف

 ٠ هلفاحج : ةديررخلاو نيتضورلا ىف (؟5)
 ٠ لهولا : ةديرخلا ىفو + نيتضورلا ىف (؟0)

 ٠ لجولا : ةديرخلاو نيتضورلا ىف ()
 امله د



 عل رو م 1 و 1 7

 رثارتكم ريع أددور مهيف دوعب بع

 ("") لفتحم ريغ مهيش و دفو مهب

 هنقبت نم مهيلا امدق هاد نب

 لح ألا نم ىمحب ال رخأتلا نأ

 مك دعبأ رس أنم مهبرق ناك ام-م

 (0) لغش يف هنع اونوكي مل مهن ول
 مكذقنأ ليخلا رودص يف هتابث_مب

 0 للدذلا رَّمُّحْفلا تامواوسحتال

 ”ةلفاغ دسأألا باصن ناح “لاك أم "م

 0_2 6 م و 0 1 ١

 ن0 الشلاوذ شطمل ملا ديدشلا بصب الو

 نم تنأآام كنوع هللاو مو

 لولا كيمايأ يف كناعأ امك

 رضوع الب اكلم مهل تكلم دق مك

 لدب الب اهنم دلب نم ثا رحو

 ,و و

 ةعم

4 

 ٠ مهنع ؛ ةديرخلاو نيتضورلا ىف 0770

 ٠ هنم : ةديرخلاو نيتضورلا ىف (8)

 ٠ ةعبطلا « ةللذملا ليخلا : للذلا رمضلا (؟9)

 ٠ شسطبلا ديدش : ةديرخلا ىف (0)
 بالك



 مص ١ , 4 دل

 كلم ىلبطنميلاوعلا تيقس مكو ١

 051 لطس ارق نم يفاوعلا "تن رق مكو

نم ررمسأو - 7
م رحتلا ديرو 

 0 دو

 رى © مو

 99 ل دجنم محل نم هلك أ لدجأو

 ًانمز هتفعأ دق كفس 12ظظ58 1

 لطي م فيسلاب هادهع لطي ملول
 رضرغنع دادق ألا كمهس ”تبكنال - 4

 59 لمأ نع ماّيأل لإ كدب تحف لو

 ٠ ةبغسملا يوذ تمعطا : يفاوعلا تيرقو « ةبقرلا : ةيلط عمج : ىلط (1)
 ٠ ( نونلاب ) تنرق : نيتضورلا ىفو ٠ رهظلا : ارقلاو

 اذهو ٠ ةديرخلا نع ةلمكتلاو ( ضاسب ) لدحنمو « هلك : لصالا ىف (0)
 ٠ نيتضورلا ىف ادري مل هيلي يذلاو تسلا

 ةدصقلا هده يف دعس نبا لواح ) ةدصقلا هداريا دعب ةماش وبأ لاق (م0)

 ةديصقلا ( عدختني سائلا اذه رثكأب يريغ ) هلوق ىف يبنتملا هلواح ام
 دهو نومزهنملا مهو مهحدمو هباحصا نع رذتعا امهنم دحاو لك ناف

 حدم ىف اهلاق يبنتملا ةديصقو ٠ ها « ٠ امهنع هللا ىفع ًاعم انسحا

 ثدحلا ةريحب نم برقلاب نيملسملا ةيكن دعب «ىنادمحلا ةلودلا فس

 0 ١/ط ( 5 ) هناويد رظنا ٠ ىف امل8ب ةئس

 بد الالا



 ل الا

 يلع ابأ لضافلا يضاقلا حدمب لاقو

 ٠ هللأ ةمحر

 ىوهي نم لكاذكه مأاذك يدجوأ ١

 ىولبلا ىلع ًاقايتشاو ًامارغ ديزب
 4 , , عز © ©« تا م 6 و

 أاهعينص ءوسو تسمأ نم هللااعر ٠7

 نأ 1 ل

 («)2ىوع د اهناسحاوىفخب نأ قوق انب

 نييحلا نياديخم نب يلع نب يهيرلادع وف : لامافلا يضاقلا :(5)
 نم ةرخاآلا ىدامج نم رشع سماخلا نينثالا موي. ىف دلو < يمخللا

 « باتكلا ةمئا نم ريزو « نالقسع ةنيدم ىف م 1188  ه هالو ةنس

 هدعب مدخي ملو « هببرقمو < يبويالا نيدلا حالص ءارزو نم ناك

 ملقب لب مكفويسب دالبلا تكلم ينا اونظنت ال » هيف لوقي ناكو « ًادحأ
 ءاضق يلي ناك هدلاو نا « يناسببلاب هترهش بسسسو ٠٠ « لضافلا

 اهيف يفوتو ةرهاقلا ىلا لقتنا ٠ اهيلا بسنه « نيطسلفب ( ناسبب )
 ةنس نم يناثلا عسر نم ١ وأ 5 « ءاعبرالا وأ ءاثالثلا موي ىف كلذو

 دمحا دمحا روتك دلا هرشن « ريك رعش ناويرد هلو < م 65/17٠١

 ىف يهوَقلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو ةقفنب «ماقكا ةنس <« يودب

 ناكلخ نباو < ( ١65/5 ) ةرهازلا موجنلا رظنا ٠ ةرهاقلا
 ( 171/4 ) مالعالاو ( مله ١/ ) رصم مسق ةديرخلاو ٠ (؟44/١)
 ٠+ هناويد ةمدقمو

 ٠ لصالا ىف ةطقاس م انب 0

 ه- اليف -



 تلّمحفىوقت ضارعالايف نأ تأد « 
 ىئوتحلاوب ةءورلا ىف اناني ةرضلا نيف

 هب تلعج رقثوم 2 حملا اقن مكو -4

 ىوحتلاو رسلا ملاع ايهنلعا ديه

 اهرجه ًاوسأ مويلا اذه كف اذا-ه
, 

 (9وسأ اهبّتجت نم 0 هتنن
 ”ةظلغ كديزت ىوكشلا تلاذز امو

 «؛9ىوكشلاب نمو أ ترص نأشىلا يلع

 الهآ لاز ام ل يمال 7

 «6)ىوقأ وأ رفقأ ِن وعلا ._- د اذا
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 ٠ ءادلا هلصي « ضرمي : ىودي ((0
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 ةَّجْل اياطملا ضب هل رحب 4
 ليغ يلاوعلا رمس هل دسأ
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 نفقم لاخ ساندألا نم "تيب
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 لويغهاي ماع 7 راكم نمو

 تملظأأ ثداوحلا اذا ءيضي يدم
 ليلك ماسحلاو يضميو 'تحدف

 هملأسف ةيحبجب اذا ”ىدنو مب

 لويس ءاطعلا نم كيلع تلاَس
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 هلاعفأ هل تدهش ىفولا [ ثيل] 54

 لست ءاييادلاو رهخ ١ ثولاو

 هفصو ف حدام هات اذاو ٠٠ه
 ص سس م
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 يمص و رم
 ردنفم ري 00 2 "تماح ٠

 ليقن وهو ٍبرلا ءبع تلمجو

 نكي مل ىتح ”لثنلا موب, تادركو
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 روش هيلا تداط براه وأ

 قا فونّلا تبن دقو رضام 9
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 الع يفف ءامسسلا ىلا رالعلا يماس -4
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 نيدلا حالص نيب تثدح يتلا ةمقولا هب ديري, هلعل : لتلا موي. 80

 رشاع ىف ه هالا ةنس لصوملا بحاص يكنز نب يزاغ نيدلا فيسو
 ىف ++ ةيلاتلا تاببالا ىف رعاشلا لوق هديؤي يأرلا اذهو ٠ لاوش
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 نيبو هنبب عضوم وهو ( ناطلسلا لت ) ىمسي ناكملا اذهو ٠ نيدلا
 ٠ ( 400/9 ) نادلبلا مجعم رظنا ٠٠ قشمد وحن ةلحرم بلح
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 اوليدأو اوكَشم ىتح كّنْمل

 لدم وهو باركلا نيفشاكلا 4
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 ا ها“ أ
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 لمجم هاتؤي هجولا لامج تيلو
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 لثذتم ةقوس ةملشق و

 هل ناكو <« رذنملا نب نامعنلا موي. ىلا تملا اذه ىف ناهدلا نبا ريشي )1١8(

 )١8( القطع  ريصقلا لصنلا وأ مهسلا  فاقلا رسكب ٠

 ) )19عرسا : ىحوا ٠

  ةه د



 لين نود يدلا وحن ادن دمي 1

 لحرأ و ل اجر 7 3 | مطقت

 هّفك ليسلل دم ام ىقثلا الولو

 لشي نالانج اكّيلاو "كوب
 ىدهلاو رصنلاو لابق الا حرب الو بع

 لحرتو ”لحت ذا أابحص كلحرأ

 هك د
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 (*نيدلارصانل لتف ا د ين رب لاقو

 ٍندهلا "يعم د يف ينحلت الو ينعد

 ,نئجتشلاو وبشتلا دادقب تيك اف
 "تبع ام دعب رابطصاب 6

 ٍنسحلا ظنا كاذب انانملا يدبأ

 ن زحنم تلمح امو يدابطصا فيك
 رات اعاتلاو

 هل تنكو ًادبعيل ملحلايف ناكدق
 م الب اد 0 5

 ةكض ضحي يي 2, , , كع مكح

 تمدقتو « هوك ريش نب دمحم نيدلارصان رهاقلا كلملا « نيردلارصان

 ٠ 81 / ةحفص يف هتمجرت

 يرهوجلا لاق امك دلب وأ هنيعب عضوم وهو « نصح ىنثم : نانصحلا

 ىلا لصوي ال نيصح عضوم لك نصحلاو (نصح) حاحصلا

 لعلو < نصح : ىلا امهفاضأو نصحلا ىنث امبرو « هفوج يف ام

 ىلعأب ليج  ةكرحم - نضحؤ « نضح نم نيضحلا : امهباوص

 ٠ ( نضح ) نادلبلا مجعم  دجن
 - ةال



 © مب مع

 هولسألا هيسانن تثددأ امو ه

 ةضنلا 0007 ناد هلا

 ًادبأ يتظقب يف هدوع يجتدأ ال ت4

 ىو يتدقر يف هدر هتملف

 يتف سعم دعب نم يل ماد هتيل وأ ١

 نكت مل ماَيأ يتفرعم تيل وأ

 بعل يفو دج يف نيعلا ةهزن ايا - م
 ٍنلع يفو سم يف سفنلا ةينمو

 مهنسحأو هد ف اثنا قذحأو وه

 ٍنبجنمو 017 نم دعبأو 0

 ٍدحأ ىلا بلق يل كدعب لامام-٠

 ٍنكسملا وسفن تنكسالو ًادجو

 اهني تبن 7 [رظنم 2”
 ,ى 76 20 7 6 م

 ىن ذأ انيعتيف يل و

 دسأ نم ع ولا ةادغ هيلع يفهل

 طلاب هول يلا راش
 هقالخ ا لئامستلا واحد ١

 هارت يىعوش
 )١١( ءاوفا وهو <« لصالا يف اذك نشخ ٠

 ا مة 



 3 تاي 0 ا 6 7

 ٍنحملا نم ءءء هتئانك سهد

 ندبلاو سورا نب قرف 0

 ثادحنم مايألا ثدحت ال ارد تاك

 ننس ىلع راج هر وج يف ره دلاف
 6 معو © 2

 هسبإل هةموو لمحا رمصلاف 7

 ننسلا ا لزانل

 ًادخأ ىرأ 2 ين ا ةجرلا رهو
 ص م و

 «اهنوقطني موقلاو  نيعلا رسكب  تللش < لصالا يف : تلش )١(

 ةيودعلا ةكناع لوق

 ديعلا رك كلع م ٠ ل نص كاي نع
 )١//071( ٠ ليقع نبا

 ٠ ةتباثلا ةححملاو « قيرطلا نئسلا (19)

  0١10يهذملاو ةقيرطلا < ةفورعم « ةنس عمج ننسلا ٠

 هه د

 هنمو « أطخ وهو « لوهجملل ينبم هنا ىلع « لوالا مضب تلش



 هل هيبسث ال نم اب نيدلا رصأن أب

 ن رقيف نينورقم دعسلاو تلال

 هنكاسب ”الوهأم كيف مادو!”

 ن زحلانم ًاعونممو رورّسلا ىطعم

 برع نمو مجعنم سانلا عجش أ اي

 نمينمو ماش نم سانلا مرك أو
 هل ءاضقنا ال ميعنيف أملاس نشع

 4 ّ 04 ه

 دي يب يدي يد ىرولا لك كندفب

 نوكسب « ن رقلا  اهلصأو « لوتفملا ليحلا « ةككرحم نكرقلا )١9(

 ٠ (نرف) ةدام « طصحملا سوماقلا ةرورض تكرحو ب ءارلا

 ب «١٠ لب



 » لاقو

 ىجرملا نيدلارصان اياالأ-١

 هوج ”لكلو ةميظع ”لكل
 يتأت 4م وب ي رهد 4م ىضلا تارذن

 ٍديمحلا هَل راسل نيس

 ير 35 1 5 هنآ يل ناو 0

 مسا ع يتم وسب
 موّص بوجو لاقي ام بجعأو - 4

 رمدياعي هيمو
 ةوسيلا مغد ىلع ملساو مدف -ه

 ٍديغ ىلا شيلا يف - تعش اما ندعو

 حدم يف تليق اهنا ودسو < لصالا يف ناونع الب ةعطقلا هذه تءاج (*)

 ٠ د دمحم نيدلارصان

 ه- - ١٠١١



 والا

 نيدلارصان ناك و «*2شاقنلا نبا ميكحلا ناسل ىلع لاقو

 هلأسق باوثلا هلطمو دعوب هدعو

 ٍليطتسم ملاظ نم يريحم نم ١-
 لوصطصملا ءاضتتقا ىلع ينيعمو

 يبأ نب يلع نسحلاوبأ نيدلا بنهم وه شاقنلا نب ميكحلا (*)
 ءابطأ نم دادغس هّوشنمو هدلوم شاّقنلا هللا ةه نب ىبسع هللادع

 مرل < بطلا يف هنامز دحوأ « هيف لبق وع ثادحمو بيدأ « ماشلا

 اهنم < هرصع مالعأ عم تالسارم هلو « يكنز نب دومحم نيدلارون

 هلوقب ناسلب نهد هيدهتسي ذقنم نب ةماسأ ريمالا هيلا هبنك ام
 نابو ةمكح لك يو ملعلا يف باذهملا مدخت يتبك ر

 نامزلا لوطو اهفعض يف رمعلا لوط ريثأت هيلا وكشت يهو
 ناسلبلا نم اهيشم ىلع اهياوقي ام ىلا ةفاق اهله
 نادي, ضوهنلاب نينامثلا ز اج نمل ام ةفالع اذه لك
 ناسنالا ةياغ توملاو رمعلا لوط دعب ةاحلا يف ةغر

 نيعبسو عبرأ ةنس نم مرحم رشع يناث يف قشمدب شاقنلا نبا يفوتو
 ءادالا نوع : رظنا < جوزتي ملو « نوبساف لمج يف نفدو ةئامسمخو

 ت توريب  ةامححلا راد ةشكم ةعط (580 ص) « ءاطالا تاقط يف

 ٠ م56

 هه 67 بد



 يلوذع هيف جلو ينع ضارع الايف ”جلدقوهب يبّذق جل - ؟

 رق ري ىلا ءىماظ ادبأ 30

 ٍليبس نم هليبسلس ىلا ام
 هيلا لوسرلا عج ريادبأ-ه

 نودع قشمد نم داع ام لشم

 ليوطتتلاو لاطملادعب يالوم ايتو طتيذلاهوعمم - ١
 ليبقتلاو ميظْمَّشلاريغ كمي تل لوبق هدنعنكيمل - ١
 ريثكي ال ءاقولا انودعي -ه

 ٍليقب الو هنم أن ودعسي

 ليسمم ىفوآو ىرولا ريخو رمصعلا دحاو اي نامّزلا ميرك ايا ب 4

 لولتطلا يواخ موس لايفاعوس ولا وم”زنشتلاو رهدلا 'ىرتأ دق

 ىليوعت هدوحتامىلع ناك دقو ءاتشلايف تريحتو ١

 ٠ [ودعز] لصالا يف * ,ىل ودع م

 انه وهو قساوحلا عمجلاو « رصقلا قسوجلا ٠ دعاتلا  ه'زنتلا )0١(

 ٠ (9//186) نادلبلا مجعم رظنا  هنيعب عضوم
 سه #١٠ ب
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 ًاضنأ لاقو

 ميصعسو سك يني ابطل

 قرم محد هأسع ةالكساو

 ىثدح يفامتردقامافطلاو -*

 يريعبشب هايد نأ اص رحاو
 افي

 © مو 5 5

 يرك ذأ نسمع اب نخاف ا ادن نافينارك ذاو -

 هاوس ىإن وقحكو ىناعدو - 1

 يرحه قشاع تقشع ينج ٠

4 

 هيلا يبنذ ناك ول هاوهي -ه

 ير دع تعش د هل 0 رع

 يعمد م ناو ىوهلا تمتك دق -5

 00 ليع ناو املا تدوعو

 ي رجب,تاب نمليمم دمالو ىنضي نمب ىَّنعم لا _يمسج ىر دامام - ا/

 يرتس كّتهيفهيلعاذامف روتسم قلخلا نعاشحلا فه ريسم

 ٠ لجألاو توملا ٠ ءاملا نوكسب نسحلا )5(

١٠# 



 هدو هى و و 0 هو مس ا هدم ميا ع م

 يرمعب مو دوعب اهنم بر رتتاف ةز رس انماباتمل -

5+ 
 9 6 0 و همه

 6 و 7 2 5

 6 مح 5 0

 موق رك ذت نم كفن هنأ 0 55

 يرك ذ لق مهلابب يرجي سبل
 ًادمع رجهلا يف جل دق ”الازغ اي

 يردت تنك ول 5 أمدوك

 ...أو هذ سيم ليهم لمى لانم بيثكلا لشرف دد لك
 ف رط سعاتب هرغث ىمح دق 4

3) 

 ىربنت يق دابيعب اعيعات ةلاح

 نم ريثك اهيلا بسني ٠ قشمد ةطوغ نم ةيرق « ثينأتلا ءاتب ةزارب
 نم ريثك مالك يف تدرو دقو « بدألاو ةغللاو ثيدحلاو هقفلا مالعأ

 لاف ثبح يسلبارطلا رينم نبا مهنم ماشلا ءارعش

 هيروّمحو نيتضغلا ىلا نيبرسنلا نم ىتورو اهاقس

 هيبعوالا ةفكفكم حالو ةزارب ىلا اهل تدب ىلا

 «نوكسلا مث « ءاتلا مضب ب رتلاو ٠ (174/9) نادلبلا مجعم رظنا

 دمحم يلع قيقحت  (؟1//01) عالطالا دصارم رظنا « ليج مسا

 دمحم ذاتسالا موحرملل <«  قشمد ةطوغو ٠ ةرهاقلا « يواحنلا

 ىلع درك

 ه- 1١١68 ب



 يركسماداهسأك ب رشنع تيلحاملك ةمادم هيفبو-و

 هيف رمح ىلإ ءىماظ ًادنأ-5

 ريش برواس ريكتسل يتأكد
 ىتح ةميطقلا يف جل ملاظ-١

 يرتب .هيلطلا هلو. د دازننال

 ًاربص ينع ميطتسي ال ناك 4

 ئوكش لك مه دودص نم اشر

 يركسش لك دّسحم ىمعتلو
 ا أضيب حابتساو قرح مك

 ه و 0 مر 7

 نر مسو ضي اهلثم ىمحو

 ٠ برشلا نم تءنم : تلح : دارأ هلعل تلح (66)

 ه. ؤ8١٠١ ل



 (”ةديصق نم لاقو

 ىللب الب ىلشف ودبي اهلصو الق ١-
 و و1 صخ 5 6هو مت 6 4

 ًاهنوخاف دحنم رص ىل الو

5 ,1 9 0 8 00 

 هلع ريغ نم نيعلا نفج ةليحن  ؟
 اهنوفج ىلبت دنهلا فويس كاذك

 اشحلايف كتفأو 60 أنف دوس فيا 2

 ايفيثاشاي اناتنأ لاح ابن

 ثيححت ذا ىوتلا موب اهسنأ ملو - 4

 اهنوبع تساغو يشاولا لفع دقو

 ىنتن أر ىتح نملا عومد تضافف

 ايهنيعي اال رادلا وحن ةتفلن 2

 دف ثبح < نورصع يبا نبا يف رعاشلا اهلاف ةديصقلا هذه نا ودي (*)
 يبا نباو + عساتلا تبملا نم هلوق يف ةرخآتملا اهتابا يف هركذ درو
 «يميمتلا هللا ةيه نب دمحم نبا هللادع نيدلا فرش وه نورصع

 يف رقتساو دادغب ىلا لقتناو ه47 /ةنس لصوملاب دلو « يعفاش هبقف
 « نينس رشعب هتوم لبق يمعو < ههالا# ةنس ءاضقلا اهب ىلوتق قشمد

 يف ريستلاو راصتنالاو بهذملا ةوفص اهنم ةسفن ةليلج راثآ هلو
 08/5 سىهذلا تاردش « هنع رظنا « ههه ةنس يف يفوت « فالخلا

 1 ١6 /نايمهلا تكنو ) ./0) ةاورلا هاساو

 - ة٠١اللا ب



 اهروتسنم تضرعأ ذا تا

 اهئونج اهئلسرأ امم متم
 اهتم ف نخل ١ ول ...6....6.6.6.6 ب1

 اهنيمي يلا ميدوتل تادمو
 تس :يودح ته اذا 007 - م

 اهتيتح اهافش ول ًاقايتشا نحت

 اهركشو اهاوه ىلعالا فرّكلاف  ه

 اهنيد نورصع نينيدلا فرس ىدن
 هزع نود اهق رط يف تدصق ىتم-٠

 اهنوزح رمأأ لهس نع تجرفنا الف
 1 : ريغ نم نم ا ناودا

 و 5و و © مث ب
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 امها

 لصوملا ”9ريزو نيدلالامح حدمب لاقو

 نيعلا نوبع ما فويس 'ىبظا-١

 'ىرأ ام ةليخبلا مرحلا ةيبظاي -؟
 ٠ 9و ُّئ مو م ©6

 ينيلست مكنع مركتلا تاذ

 يعمدم حفس لك حمس ماتح

 ئتاونم د كبدل ىشفل هل مال و

 اننسو ىلخلا مان دقو تفقرط -

 نك سف اعف نمو دور زر البجب

 ه</ مقر ةديصقلا شماه يف هتمجرت رظنا (9)

 )١( ازاجم ءاسنلل راعتسيو « شحولا رقب « نيعلا رسكب : نيعلا ٠

 مث ةحبشلا لامرلا لوأ اولاف » يومحلا توفاي لاو دورز الجج (5)

 لبجو جنرمو رغلا ليجو دورز البج لججا ةسمخ يهو قيقشل لمر
 فرشأ املف ماوعالا ضعب يف جح ديشرلا نا ىور دقو ٠ « ةديرطلا
 رعاشلا لوقب لثمت زاححلا ىلع

 ةًسشع دورز انزج دقو لوقأ
 ادجن ات مون اناناطم تدحارو

 هس ٠١4



 ىلع 'ىوقي نم تسلف لابخلا ق رط - ه

 ٍنونج فيطو ”ىرك ٍفيط نيفيط

 الغاش كنود رمفلاب ىفك يفك 5

 نوزحو ةهلوهس نيب يارسس

 اهتلّمح يتلا ”مهلا صئالقف 07

 ني دلا ٍلامج ىلا ميدملا لمح

 ٍهدوج دهاوش تلاق اذا حمس -م

 5070100 دئاقع لاق ه وخذ |

 لاوس نم ركششلا نودب يضرب باق

 ...... مهل ىضري الو أمرك

 هلاذبب نوصملا مرحلاك ىض رعلاف ٠
 نوصم ني لاملاوةيلاون و

 ينناف مالسلا دادغب لهأ ىلع

 ادمب مهدالب نع يريس ديزأ

 ٠ ( 5417/4 ) نادلبلا مجعم < رظنا

 ةفورعم عضاوم ىلا ةفاضم توفاي اهركذ دقو < ةفرب ةينثت اتثربو

 ىرف نم ةبررق نيربيو < نيرريس اتقرب ركذي ملو ( ) 0/9 - ١1:5

 ٠ (1470/0) عالطالا دصارمو (440/8) توقاي بلح
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 ةلطم ةرثكب ردك هلش الأ

 ٍنيومثتلاب نمام الو أدبأ
 ًاحضاو نسا “”قحلا 3 رضاق

 ِن وفأملا مكاحلا يأد لض نا

 (م) لك ءاجرو ردتيعم لك ديع أي

 ٍنيكسملا ةحرف اي لُمْؤَم
 اهيل حالصلاو كركش ٍناض رف - ١

 ريالا ديبي يعن يب ناديي
 ًادلخم ةودشلا معد ىلع ملساف 6

 ةرست قود ناللألا ككغام

-3١١١- 
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 (*» كيثز د نب حلاصلا حدمب لاقو

 ماعلا ةريج انأب لايخلا دعو ١-

 مالحأ ثاغضأ مأ لاق امك 0

 ٍةلخالخ نم اسرج عناصب قرتس 2

(00 

 مامكأ ف رع يرادنو ىثم اذا

 نب عئالط تاراغلا وبأ حلاصلا كلملا وه كيرزدأ نب حلاصلا

 يف ةيمامالا ةعيشلا نم هلصأ كولملا نم دعي ريزو « ينمرألا كبزرأ

 رسصم مده 6 هوه“. /ةنس يف لهو ى هيه /ةنس يف دلو < قارعلا

 ًاعاجش ناكو « ةلودلا رومأب لقتسا ىتح مدخلا يف ىقرتف « ًاريقف
 يودب نيحا.تيخلا موحرملا هش © نعش ناويد.ةل + ا رعاش# مزاح

 ينيمألا يداه دمحم هرشن داعأ م م1988//ةنس < ةرهاقلا يف عبطو

 ©« فرسشالا فحتلا يف ١955 /ةنس يف عطو « يفجنلا يناتسك رتلا

 «فيحصتلاو طيلاغالا اهيف رثكت ةميقس ةعبط اهنا ريغ « ةبط تافاضا عم

 «قئارلا عومجملا» باتك يف « ناتعبطلا ناتاه امهمضت مل ريثك رعش هلو

 ةينيسحلا) ةنازخ يف  طوطخم يناثلا ءزجلا راطعلا دمحأ ديسلل

 تاطوطخمم نم طوطخملاو « اهيلع تفقو دقو ةيمظاكلا يف ( ةيرديحلا
 ٠ يرجهلا عباسلا نرقلا
 «رصم ءارعش مسق  رصقلا ةديرخو (708/7) نايعالا تايفو < رظنا

 ٠ (مبويأم) مالعالاو )١79/1(
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 ب مالّدفلا حنج اذّمعلاو ها

 ماكنت تاضيرعتو شاو حيرصت
 ةيسيلذو يلاعلا ىببفل ا

 ىلا ري ايس
 ير يودلادعي نم ين دعب ملو طه

 يمايهتو "الاخ يذلا يمايه كر

 اهب ةاهسنلا ناك يتلا يلايللا نفسا م1

 ماون نافجأ يف ىضمنلا نم الحأ

 مرك ىلع ىخ رم ىجادلا ليذو انقب - ؟
 مآذ نم ءاجرألا ةولخ ةولخ يف

 ةيبعحت بتع بيط اننيسو - 4

 ماوقأ نيب ةايح باتعلا تلق

 هب حوبأ ينا ول فرطلا رتافو -ه
 يمأ 2 دنع ير ذع تديط وآل أذا

 هل تلق ل دقو يضغ أو يمري ٠

 يمارلاو مهلا تم دع ال دع دعأ

 ٠ ببعلاو ةارعملا : ماذلا (0

 ٠ هنم ”التقم باصأ 'ىمصأ )٠١(
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 يروا ا لكلا دع تا
 يمآالآو يعاج وأ رتساأف يدجحو

 مهمتكاو يبح نِع ساّكلا عدخأو 7

 يماادلا ينفج الول يبلق حا رج

 ينم نم تنلغ يذلا “نا ول ًاهآو ١

 يما دق هنم ًائيش فداصأ يفلخ

 امف قارعلاب ًاريصق يليلب يدهع 65

 ماّسقلاب ليللا ليوط تيبأ يلا
 ه0 نام نس نم هللا كذاعأ_ظه

 ماي أ ماي أ 7 كادرو رز و

 ١ ١ م«
 ىسعو يضاقلت بيرق نع ىوتلا لع س5

 مادع ادعب يتاي كنز ر نبا دوح

 تملع ام هقيرملا بيش ملولا-١

 يماظ اهوحن ينأ بئاحسلا 0

 ردع ابا نم ٍقلخلا م ركأ اي

 [ماجع أو رب رع]نم ساّتلا جس و

 ٠ تبملا ىنعم قاسسو قفتي هانتبثأ امو ٠ لصألا يف طقاس نيفوقعم نيب (1)

 ه- 1١١5 ب



 ًادهتجم دجملا ءارسثب ًامئاقو 5

 ا"وق لك هنع 590 هدو 0

 هتييقن نوميم جلبأ نغأ-

 ماسي فارّطلاي ماس ةقيلخلا لهس

 امرك ىدّتلا مايأ ةيعارلا يطعم ١

 يماحلاىغ ولا م وبيف ةقيقحلايماح
 اهب داض لاطألا قدتعم ”لظي 7

 يمارلا معاطلا لاقي نأ ًامفرت

 'ةعمال ٍضييلا قوف رطقت ضيبلاو 9

 ماهلا ىلع ماه ُض راع اهناك

 هب راضم تنغأ رشات ررستأابب 4

 تغنت عورلا موي نلا ليساع نع
 هليقتام ديرف دجم لالخ-»ه

 مالسالا دجم الا ةئيربلا نم
 ْ هل مامغلا ثيفلاو ددبلا هحرمس يف 5

 ماغ رض بلق هيف ءاملا نم مسج

 ةذوخلا « ةضيلا « عمج « ةساثلا صضمسلاو » فورسلا « ىلوالا صملا غفل

 «« و ةماه عمج 6 ةساثلا ماهلاو

 هس ©11١0 ب



7 © © 

 "هور م دس الا اهمف ءادرح مرر في

 هووووووووو ىلع ٍجيشولا 55

 0 م. ه مث م ل0

 ترظن الو تا ريمة ةةاكت نأ أام_-م

6 

 ه٠« «٠ « «4 نمعت رامسلا ىلا

 ردا للا اني ”طخلا انق تدم

 م كافل نا ينامز سر تثئما ٠#

 م نر لاشرألا ىلا ”دمأ ناوين ف

© 7 ٠ 

 ردغ 0 تشرتقا أمو 07

 © مه 7

 ماوعأ برش اهيف بناذملا 'ىاآلم

 وهو ه٠ هصطخلاب فرعتو <« طخلا ىلا ةيبوسنملا حامرلا طخلا انف (؟ة)

 .فيطقلا هبفو ”طخلا هلك فتسلاو 6» نيرحبلا فيس 2 ةذانمغ ل

 ٠ 247/1( عالطالا دصارم < رظنا « رطفو ريقعلاو

 .هئمو <« راهن الاو لوادحلا نه ءاملا لسنم وهو « سبنذم معح : بنادملا ضل

 ٠ (ها١م1ك) نيدلالامك نمح رلادع سشنلا نبأ لوف

 نايرجلا نم عاونأب تحرس هنئابج يف ءاملل بناذمو
 .تاعوطم « انقيقحت « ١88 /ةحفص < سقنلا نبا ناويد رظنا

 ه- ١١1



 "ترمغ يتلا ىلا ”تمدقنا دقو +

 يمادع !مويلا لبق تم دع أوأم دق

 دقلاب هوني يفاولا كماعنا ”نكل 4

 رخال او ينباع
 مه ز واجت رذاسحا ٍبابدأ "برو 8م

 ماهفأو باسحأ لهأأ ىلا يح دم

 يتمحرم ماعن الاب لاق نم سيلو -
 يماركا ماعن الاب مآ يذلا لثم
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 اال

 (””رصم ىلا هيلا اهب لسرأو هحدمب لاقو

 يناولا يعادي ام ال ىعسلا وه اذه ١

 ٍنايبذ مايأ ال مئاقولا يذو
52110 

 يناجلا نيكتسملا ايقوفاب تعدو

 امفترم هايلع نع كسأب طحو
 ناخرط زعا ًارهت كشيج ًزعو

 2و 2 6 0

 ةريضتو اامجا .ةلوت كتل ا اف ديف
 رم 6ه 2 6© م 2 6 2 طل

 ناه دا تحن اأردغ رسمصبو

14 

 : لصوملا نم ناهدلا نبا انرعاش اهب لسرأ (*)

 )١( اهنع رظنا « ةيلهاجلا يف ةروهشملا برعلا مايأ نم نابذ مايا «
 ميهاربالضفلاوبأ دمحم : فيلأت « ةيلهاجلا يف برعلا مايأ « ورفيقيه٠

  (0توملا « ءالا نوكسب نسحلا ٠ لعلو « لصالا يف اذك تقرو

 يف هركذ دراولا « توقاي. » ةفرعم نم نكمتأ ملو « تعر : باوصلا
 ٠ تسلا

 ٠ ةيتاسارخ <« سئرلاو « فيررشلا دسسلا وه « ناخرط 60

 ٠ طبحملا سوماقلا

 ٠ عادخ يف ةنيالملاو رمالا يف ةعناصملا : ناهدالا (54)
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 اية ا 5 001

 ناماه كلمأم دق ناك هب الهج

 'ىتف "نع دخت ينامأألا نأ تلخ ام

 ناويك وحت 00 عاب ادم

 قرني حاضحتفلا ىربو ىشم الو

 ناركس ريغ دم ٍبابعلا وحن
 ىنطف ىرُشلا ٍدس أ نع دعا هرغو - م

 ٍنابقع قوف ىرايتت اهآر تح

 مهلذهت مهينغتي لدللا عم ارح ىف

 نارين داقي ا نعو ددب ٍءوض نع

 اوحتج اذا ماعطم جلب أ لك نم-١٠

 نامط عوّرلا موي نيرا ملسلل

 ىسمومل يوق مصخ « ىسوم دهع يف نوعرف ءارزو سكر ناماه (5)
 ملسبل ىسوم روهظ لبق دلو, مالغ لك لتقب رمأ < ليئارسأ ينبو
 بابسأ هب غلبي احرص هل ينبي نأ نوعرف هيلا بلط ٠ هنم نوعرف
 « رظنا « ركذ هل ميركلا نآرقلا يفو < ىسوم هلا ىلع علطيل ءامسلا
 « ةرسمملا ةببرعلا ةعوسوملا رظناو « رفاغ ةروس مال و مج /ةبأآ

 ٠ اذهغ/

 ٠ رومالا يف ةعفرلاو ومسلا يف لثملا هب برضيوو « لحز : ناويك (5)
 ٠ ليلقلا ءالا - حاضحضصلا ©
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 مهبسحت نيماسن توما ىلا اوراس 1١

 نارجه ابغ بيبح لص ول اوراس

 مهل ةدجن ايانملا نوب ذعتسي ١
 ٍنامظ هدو يضاوملا ةابظ ىلا

 ودب اني رك وملا به ريال

 ٍنادحوو ىنشم ف م ”لك يف

 ًادعص ىأد نكل ىلعلاب ىوه ىدب أ 5

 ٍناولس يأ اهالسف اهنوأد نم
 ةنيه نم افاذب ف ف لق ول 6

 لك م لاغل "ٍِ

 هي رام رك ذ ف ةيرف ىرخب اما

 ذا ريح لقع الا ةنفج لآو

 )١5( ادعص ًابانع هكلسي » ىىلاعت لاق باذعلاو « ةقشملا دعّصلا «

 الجن/ا١ ٠

 ٠ نيكسلا : ةيادم عمج : ىدمأ (6)

 ورمع نب ةنفج نب ورمع نب ةملعن نب مهرالا تنب ةيرام يه : ةيرام (15)
 ثراحلا مأ يهو < فيرطغلا هنراح نب ءامسلا ءام وهو رماع انقيزم

 برضي, « ةبررام يطرقب ولو هذخ « لاقي, « لثملا اهب برضي « جرعالا

 اتئام اهيطرق يف ناكو ٠ لاح لك ىلع هذخأب رمؤي ءىشثلا يف كلذ
 ورمع نب ةنفجو « ماشلا كولم ناسغ لا كولم « ةنفج لاو « رايد



 ١١ نيح دس ًالادأز راآزت ناك دق 3 -

 ناحرس ما ها امل نمو

 اه سيشع سمسشلا نف دس بناتك - م

 ٍناجيت تحت نم رع "تقرشأف

 اهب "تهب ثيح رت م نس
 ٍناطيسش رثا مجنب ركي ًاددب

 5 قهنم كوملا فوخ ل ذلا تن دفعساف بآل
 6 © مما 6 7م

 ينآدلا كيم وأ دعنلا يراسل

 ىلع دالنلا فارطأ كار نارم أ ١

 نارم :قارطأ وأ قاوسلا ىحان

 نم هلوقب تباث نب ناسح (ص) لوسرلا رعاش « مهانع دفو امقيزم
 ٠ ةروهشلا هتمسمال

 لضفملا ميركلا ةيرام نبا ربق مهببأ ربق لوح ةنفج الوأ

 مالعالاو 65/1 لاثمالا عمجو < طرق ةدام « سورعلا جات : رظنا

 نمحرلادبع موحرملا قيقحت (”ه9) تباث نب ناسح ناويدو )١7/5(
 يقوقربلا ٠

 ٠ ناحرس يبأب هينكت ةماعلاو « بثذلا ناحرسلا (97)

 ٠ برحلا راغ : ريشلا )١8(

 ٠ انقلا حامرو « انقلا رجسش « نامثع نازو نارم' 001)
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 0 مى 6 6© 5 مس دم هد ور

 رالا فرش مهتاف نكلو مهتتفي ملو ١
8 60 :6 3 6 5 

 2و 2و ص 4 6 2, 2 9

 ه0 ا يعل نم هاير هلطت ت ءءء مم هلب وقد
 نايشن هن نبع 8-7 ى ناوشن تابو

2 , 

 هل حابن ول ايانملا لين ناكو 4
 م ر , 4 و ب يي 6

 :ايكلا تمت: ةاها هلأ ف
 هيك 7 مل نك لسا

 سر ن© مم 4 60 4

 هريششأب لبق أس ا, كماقتنا طاح اه

 ناسحا دومعماحر تكلم ذمف
 6 ىلا مم 6 ص 6 مت 4 6 رسمه

 عم دعب ومع وفعلا نسحاأم

 تا | نفك بن | حبق | نع ذاب ا: دمع نفك .تناذلا حق

 اهرّصبب مكيناش ع داصم يذه 7

 نانش مكيقاليف ةنحا وذ
 ا هم 37 7

 و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ”نئيب < دابحألاب نائيشنو « حتفلاب - ةوهّتلا نب ناركم : ناوشن 60
 ٠ اهرود لوأ راخالا رّتختي يأ  رسكلاب . ةوشّتلا

 :ءيناشلاو ٠» ةرورص تففخف ب ةزومهه  ءيناشلا 5 اهلصأ ٠ يناشلا )5(

 + فاعلا

 مكنمرجب الو » ىلاعت هلوق هنمو « ضغبلا : نانشلاو « دقحلا : ةنحالا ةفولفإ

- 1779 



 2 7ص ص 2

 ةحزأن هنع ىباك رو يرك اذ أن 4

 يئاّساَتت برق 'ىلع 'ميقتلا اذا
 اهبئاحس ينتشغأ دعبلا ممادم 5

 يندلا بديلا يف نع نيب"
 امب ىلع ناتم لق ناو ىدف

 هتغبص حابص الا يسلك ول دوي ١

 ينافلا و ع هليل ف دب وأ

 ابجع ه 0 نر ى 'ىأر اذا
 و © مخ

 هتميش كلت مح "سابو دوج »مم

 ناسغ لاف ل

 نميف نانش ءىرتقو < مهضغب يأ « ةدئاملا ةروس ه ةيآلا « موق نآنش
 ىى عن هلوف هنمو اردصم هلعج لق نمو موق صضخب داراأ ففخ

 ٠ رثوكلا هروس م /ةينآلا » ربألا وه كتئناش نا 2

 نم وندي يذلا يىلدتملا < باحسلا نم بدبهلا ينادلا بدبهلا 9)
 ةديصت نم صربألا نب دسع لوف هنمو < بيرقلا « ينادلاو « ضرالا

 ٠ رطملاو قرملا فصو يف هل

 حارلاب ماق نم همفدي داكي ”هبده ضرألاقيوف فسم ناد

 55 رداص ةشكم ةعبط 6 ها /ةحفص 6 صردبإلا نب ديسع ناويد رظنا

 ٠ ما964 < توري

177 



 أدهتحم فورململا كدحم أ لع ىننسي 4

 ينابلا ثراولا ريغ د دحم 1
 نبا ع

 هلهاج نيب ينا رم عاضأ-مه
 هع لضفلا 0

 ىل ضيف رهدلا ام اذا يلابأ امو م

 ينال ل شامدس نلفت
 ةماركلا اديلطتو ردي العا -»

 ناوي دل الو رمق عقد ال

 سارا وتب خب
 7-0 رمألا يف امها دح نام

 سه ١55 ل



 هه 7

 (”*9©رصم ىلا ايلئسداو هحدمب اها لاقو

 /ث 6© ب و

 مئمنلا باتكلا ط اهراد ىوط ١

 مكسم رسغ لالطألا ىلع ًررمو

 ا نم ىوح نع اما عداخب ا

 مّسوتنم ةربعنع وأ بك "رلا اهب
 يدعاسم لقأاهيف ةفقو مكو-؟

 يمول سثكأو يداعسا عمادلا ىلع

 اهصارع تلاق شيعلا تولب ام اذا - 4

 مدقتملل لضفلا سيل يعم دل

 نسب عئالطلا ىلا اضيأ لصوملا نم ناهدلا نبا انرعاش اهب لسرا (*)

 ٠ كيازر

 قاوسالا نييزن يف امك ةيواعم نب ديزي لوق ىلا ةراشا تسلا يف (8)

 ٠ 4176/و 5 //ةحفص )
 مدقتملل لضفلا تلقف «اهاكب اكيلا ىل جرهف يلبق تكب نكلو
 /ةحفص ) لماكلاو ١04٠( /0) يقوزرملا يف امك عاقرلا نب يدعل وأ
 يزيرشلاو (705/8) ناويحلاو )١49/9( ةيرصبلا ةسامحلاو 4*2
 ٠ بيصنل تيبلاب سن امك )١4/١( ىشيرشلاو (157/5)

 هه. ©١798 ب



 | ريش 9 0 اا يرسل

 مكسكلاب يسع هبا يل

 ًامّشلتم الطاع ٍنهو دعب ىنأ 5

 مسيم ةفاخم وأ يلح ل

 اهنادف ”كارأ ًاساك ينل وانو 7

 مدقم سك مك نع يمف ددو
 لثحم نع ينتألح ذا كتيلف - م

 رادو يتالعاب سدللا نب
 اهؤالب هنو اينأدلا ةذلايأ-ه

 مكهج باذعاهيف ةّتحايو
 اهتم نقلا ةذل انمنتغا انكو ٠

 مارصت مل اهناذل ٠٠00.6

 ”ةعالخ ءاقشألا ىعدنو مالث - ١١

 معتتلا ءادتنا يدوب نم 6٠و نمو

 ضرما انيلع ًاظاقن أ داع دقف-
 © مع

 نازو  م”دفم سأكو « ةافصملا « باتك « نازو : مادفلا : اهمادف 0
 ٠ ةافصم هيلع « مظعمو ماركم

 ٠ در ولا نع ينتعنم : ينتالسح (0)

 - - 152١



 يتلعل افك دمامًأكلم ابأ_؟+

 يم د نم لمان ألا بوضخم لذ امو

 هماهس رتاشئاط ًاميدق ناكو 14

 مهسسأ دقني انف رد 50

 انئتأك يتزحل هيادح فه دأو 6

 يملسم 2 كبةزر نبا ماعتا مه ون

 يذلا رزولاو لومألا ًاجلملا وه

 مدعم لك هثادحأ ىلع ذاجأ

 ةيشخ طعبمل ض رملايحاون ميلس ١
 ماركتلا ليذ تحت ًابيع فخم ملو

 هّيأك ميما رهدلا ف حّضوت - ١4

 ميه د[ هجو ىلع تلاس ة"رغ انس
 اجد ىحضأو رطممالو ىطعأو

 م 7 > © ل
 م

 ممم سبع ضدألا هجو قوفامو

 ءأجلملاو « لقعم لكو « عينملا لبجلا ء ةككرحم : رزاولا (15)
 0 مصتعملاو

 لاقي < مهدالا سرفلا « انه دارملاو ع دوسألا مهدألا (10
 « داوسأ ًاماميهدا ءىثلا ”ماهداو < مهدأ راص « ًامامهدا سرفلا
 ٠٠ ءيش لك نم ضببلا : ”رغالاو ةهبجلا يف ضايب ة'رغلاو
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 فيض دوت اف ا ٍتابارلا حقل اذا

 مأوتو ذف مايألا ىلع رصنن
 مودع نم ما موي ”لك هل_امث

 مم لبن ىدننجس هلذب ل

 ةثم د لسع ٍةيلع ”لقن
 مرغم مظعأ 0 هيلع فيفخ

 رراهطم م .قحلا رصنل دع

 مهَطُمم قوف ءادعألا ىلا د
 ةميش برحلا يف مادق الا فرش هل *4

 مادقملا ”يمكلا ريغ يفتبي امف

 ًادجنم رت مل عيدوتلا نم 'ىهلو و 7

 ماشم نيب ىلع اهيدعي عمادلا نم
 ةربص قباوس "ترحأ دقو تلاقف ٠

 يملؤم دعبلاب تنأ موي ”لك يفأ
 ةربكو انِسو 02 يل عجل أ

 مئأم ةفيخ كسضنام هللا كل

 وأ © هقيقدلا مسجلا فيحنلا سرفلا متهطملا ء عرسي ةنغي (0)
 ٠ دادضالا نم ٠ نمسلا شحافلا نيمسلا

 ٠ اهرصنيو اهنيعي : اهيدعي (6)

١" - 



 اندرب قارف ذه اهل تلقث4

 50 ا
 .ه ىز

 ىبطخاو طئبارملاو بايعلا يتدعأ

 يم حجب يبفراو م وف ةميرك هس دحلا ىقداوب موت 4

 رةديصق راكتبا يف يسفن دهجأس
 مثرتملا ةذل ىناعملا نوتف

 اهعع دب نسح ترصب أ اذا لوقت 0

 م درتم نم نوضاملا كرت مكل
 47 7 6 407 5 , مآ

 ةلقع اركب ءارغ اهشعب أو "97
 يدم و 4 هرع 5

 ميتم يلاعملا راكب أب ؤوفكل
 9 يل و » ير م

 ” »ع ىو كلج, دره رج ر# ير الا

 اهئنود ىمستلا ف ر ةفتشعم ير 7“

 «٠و«؟ وهو فلاب مكالوم 00 ىلإ

 روهشملا داتدش نب ةرتنع لوف ىلا ةراشا تسلا اذه ف (*)

 مهون دعب رادلا تفرع له مأ مادرتم نم ءارعشلا رداغ له
 عقرتسي يذلا عضوملا مدرتملاو « ةروهشملا هتقلعم علطم وهو
 منرتلا < لثم اضيأ مدرتلاو « يهولاو نهولا نم هارتعا ال حلصتسيو

 كرتيإ مل يأ « ةرتنع تسب ىنعمو ٠ نيزحن عم توصلا عبجرت وهو
 < ىرخا ةراعبو « هيف هوغاص دقو "الإ رعش هيف غاصي ًاًئيش ءارعشلا

 ىنعم ضيقن « ناهدلا نبا تسب ىنعمو ٠ اش رخآلل لوألا كرتي مل

  رداص ةبتكم ةعبط ١6 /ةحفص « ةرتنع ناويد رظنا «  ةرتئع تبب

 ٠ ما568 < ترريب

١78 



 لئاق مجهيف ًادادنب غلبيس-

 مجهاو لئاوص يف يماسح اي مقأ

 ىدّتلا كريغ لسأ مل ين ا رحب ايأ مم

 7 ركمل الهأ ضرأألا لهأ دأ ملو

 مهدتع ام الن ونسلا امها مه

 مسيتلل أبّيط اديعص اوسيلو
 . م مهريبغ يقال أ تا ريع

 معتم ريغ ذره مارأو هل

 رمكلكم رسمغ هيل وت امد أستمع

 مّهجتم وأ ف مشب ةقالط

 يار ورع ورنا كثب ”تاكيمم بع

 ظ0 ىلا وعدب ليلا ويب |

 مّيتم لصو ”قوف يلاعملا رم

 مكيتم قارف "تقاذ الف هاخأ

 انقلخ » ىلاعت هلوق هنمو « نتنملا دوسألا نيطلا نونسملا محلا (5)
 ٠ رجحلا < ١6 /ةيآلا « نونسم ايه ند لاهلم نع ناسبالا

 ب 1١5٠
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 حباس ”لك ةلقع كانسع ١

 حئاوجلا نيب ىوجلا ببس
 حرا وج مأ يه حراوجأ ةلقم مأ لئابحأ -؟

 "نمو اهظحاول تركس 3

 حفاط الا 86 ؛

 حئارقلا حرتقم "لجو سوفتلا ىوهت ام لك اي - ؛
 ادب ذا كراذع يف مك  ه

 حئال نيحآللا ىلا ردع

 56 نع جرحت ه2 له شا

 محفاصي نأ عدوت نماي
 يرهاظ ةهيواب 5-06 - 7

 سىس © سس

 حراج رلنبعغ كف رط نطظتف

 ٠ لقتعا نم « ةلعف « هب « لقتعي ام « نيعلا مضب  ةلقعلا )0(

 : ةسائلاو « هلجرو هيدي نم ناسالا لماوع ىلوالا حراوجلا (0

 ٠ ديصلا حراوج

١5١ 



 هبا تع

 يرهس يفو يرض يف تبال يالوم ١-
 4 ١ مرصع 8 رم 4

 ركفلا نم ىقلأ يذلا تيقل الو
 ة دقأ يس © ا 3 5 6 م ا

 رم دفأر ريغ ينيع كدع ول تتنأابا

 72 4 2 0 5و ه©

 ٍرحسلا بثته 0 يجاب دلا يح لئللاو

 رمق نم دوأ -؟
 ضر لاف

 تلين

 ٍرمقلاىل !يق وش نم سشلا بقدأو

 هقث ىلع لصو نم تب دقو اذه -

 سس #19 ب



 ا

 ©.. ًاضنأ لاقو

 5 م مايألا 5 26 تاما 5

 ديراخا 1 "مارت ”يافألا يق
 اهدادحت حارفأ مساوم تناك  ؟

 ديدجت دجولا طرفل نه مويلاف
 مكدع قاوشألا 2 دنع ىرأ لام.

 و و ه 6ه م # ه م

 دوقفم رمصلا لسحو هدوح وم

 و "ع و و 0 0 5

 ديحلا الو" ىلحب هل اهتم ريمخلا ال

 اهديعأا تنك اروع ةدتسأو - ©

 6 5 و 6 ّْ 6 : 4

 ٠ »4 0 هم“

 ا شيعلاو 5 ملل

 « ةدلاخلا ينتملا بّسطلا يبا ةديصق « هذه هتدصقب ناهدلا نبا ضراع (*)
 « ىديشخالا روفاك ءاجه يف اهلاق ىتلاو

 'ديدجت كيف رمأب ”مأ ىضم امب ”ديعاي تدع لاح ةيأب ديع
 ٠ ىربكعلا ءاقبلا يبأ حرش (مو/9) هناويد رظنا

 بارش : ديدنقلاو ٠ اهؤرمتساو رومالا ةرارم جلاعا : ًارومأ ”رمتسأ ()
 سهم

5 



 و و 71 0 ا ل

 مك وحن فرطلا نو د قثاوع تلاح 5

 .كلهلست فيطلاقبرط نو د لاحو

 ١ م دطعا م 6 0 يخي ءاقاو

 ىراف ةدوع نم له رهدلا ةطلغاب 7

 دان ةدصلاو ”لمتشم لمشلاو

 كال

 .لاق « دمج اذا ركسلا ةراصع وهو « دنقلا نم ةريحلا لها هذَحَتب

 بطلا وبا

 ديدنق لدذلا دنع ةئئملا نا اهبراش توملا معط "ذل اهدنعو

 ( ١الال/9 ) هناويد
14 - 



 د داس

 (*هقنهب كنز ر نبا يف لاقو

 1 و ه (. م 1 © صا س

 ل ادحلا طرفو تايعنهتلاامك ذ

 6 4 ١ رع ُّ © م 7

 4 7 م« تع 5 6

 حوتفلا لحااحتف ناك ناو ٠١

 ما < 5 0 7

 لجحالا قوف كردق نكلو

 رربكتسمو ميظع ياو - ؟

 لقتسي ال كدجم بنج ىلا

 مسارمل يلام ربل يكس
 6 م 6 2# 16 52 ' و

 ضف نا د يل
 بع ربك ١> اييربطي رئايكش بف

 لزغ نع اهفصو انلغشبو

 مهاّشغ كباقع ناجح ب

 حث م م ,ْ و ها م 0 ١ ما رممعا

 [ لط وهوز هعفو مهب ىدواأف

 7١1١/ةحفص يف هتجرت دقو « كيزر نبا عئالطلا وه « كبزر نبا (*)
 « يلح اهدبج نيزي مل يتلا « ةيلاحلا دض : ةلطاع (5)

 ه1١



 ذا بلاي 9 "ضر فاضي

 لطهاماذثا نوكي فيكف

 'ىدعلا ا تقره دق مكو تاغ

 للع يحس البلع 0 4 6 ٠ ' يب < 1 8 ّ هم

 0 هود 5 ”كز 57 5

 لحت رم ىوس كاوسل امو

 نع رادلاب .نتاوسفلا م

 لكتلاب ةرقوتم كنماجت
 "قربستلا ديس ريبطت رراوج ١

 لم الا ماع .هوموم اه ارو

 لح الاهللا نلمحف ىنطيذلا اناس "كيلا عما

 حاملا تاقباس مصن 7 مل ولو_١1

 لهولا تاقباس ثك مهيلا

 مرسلا رص ساوصمالا
 لح ولاو اهف وح مهتام ا

 ىف داهجلل دعملا ةنيفسلا وأ بكرملا « ةنأاوشلا عمج يناوشلا )٠١(
 ٠ عردلا سساللا عراد عمج نوعرادلاو « رحبلا

 ٠ فوخلاو عزفلا  ةكرحم  لهولا (10)
1 - 



 مص م تل 1 3 ُُ ١

 ىهاو ذآ ىوتلاب اونقبا دقو _ه

 60 2 أو مر 6 4 5 ل

 ”.. مه 00 6 5 <” م 4

 ةلض مهض رمت نكلو 5

 لمألا عادخو ىتملا باذك

 ٠ كالهلا ىوتلا 0(:

2 



 كه

 (نورصصع نب نيدلا باهش يثري لاقو

 ادلجلا ىسألا ءاهنا يسأتلا ىبأي ١-

 ادار 0 علل ةادر نعل ناف

 اهل دومخ ال ًاران يلقب ىكذأ ا

 ادمخدق نيتدلا باهش ةاعئلالوق

 "ىظل داؤفلا»و نبع كدب نيعلاف م

 ادرب الوًاعمد تأقرالف ران

 هحلص ناك انهو ره دلا كب ىأش - 4

 ادسف اك هنم حلْصْت تنك فا 00
 اهضماوغ تيعأ اذا ىواتفللنم  ه

 ادبفلا ييهتملا اهتم ع لج

 اهقشاقش تدبأأ اذا موصخلل نم 5

 اددل هّيغ يف اهحماج لامو

 < هرصع عجارم ىف + هتمجرت ىلع فقأ مل ؛ نورصع نب نيدلا باهش (*)
 ةحفص ناويدلا اذه ىف هركذ دراولا « نورصع يبأ نبا بيرق هلعلو

 //٠6 .٠
 « هوحن وا « لللا فصتنم : نهولاو « دعب ىأش 03

 اييإ -

١58 



 لج أف موتحملا ىدملا تغلب ثيل - «

 1دم تسيح أم ين نحو قدجول أمف

 أمرك ىرولا : ”ءازع كلش ملو -

 اد ر ويذلاىض وملا او د داو ىدولا نا

 7 "ا ةمزرلا نا ا

 د دملا يصحت ال نأ ةّيزرلا سبل
 مهل تلقفين لح نم ساتلا نس

 ادب نناك ينزح يئذد لثم ام

 هنن د د ا داش ًاقرخ-١1
 4 4 نك

27 

 ادسل هالو ىّتسأ هي هل تناسق

 اد الون تي نم اولا نب قس
 ادغ لرقأ ال 07 افكف نعش

 نحل

 ١9« نالف ةهقفقش ترده « لاق 6 ناسالل فاضتو ٠ رده اذا ريعنلا

 ٠ ةموصخلاو دانعلا ةدش « ددللاو م« راثث اذا

 فرختي قرخ نالف « لاقي « ءاخسلا يف عسنملا ٠ ميركلا : قرخلا )1١(
 : خامشلا لاق <« هيف عستي « ءاخسلا يف

 لايذ تايشعلا يراد يحلا يفو عدبمس ةازغلا ىف قرخ ”لك يعم

 < (قرخ) ةدام < ةغاللا ساسأ

 ًامدعم ًاريقف تام ىأ «« 9# « ادبل الو با ادن ال لاقيو

١598 



 هتقرف دعب يعوم د 5 ”نمل_

 ادلج هدعب نم يل قبب مل ره دلاو
 4 5-5 2 ع , 6 ه ود

 ةسفنم مايالا هدعب 5 ا مل 4

 ادهش مأ قلخلا باغأ ىلابأ امف

 هب تمعن دق شيع بيل لع يفهل 6

 ًادشر ”لئاق أما نيدلا باذهم 5

 [اد دس] لعاف اًماو مانألا يدهب

 هبيغ برثلا يف مرك ندعبي ال
 دعب ناو دوج الو نونملا بيد

 50 نازحأو يلامملا انآ

 ادلجلاو ربصلا يطع اوهنم تبلس

 ةييكوما كس لاك يلاعملل أم

 ادلولا و ن دخلا و اهدلا و تنك ذآ

 « رضح دهش 629

 نسمه بيرق هانعضو ام لعلو « لصالا ىف ةحضاو ريغ نيفوقعم نيب اة

 4 ناوصلا 6» لوقلاو رمأآلا 5 دادسلاو ددسلاو ىنعملا

 ٠ اهجوز دقفت ىتلا ةأرملا يهو « ميأألا نم ةلعفم : ةمئوم (19)

 ب +1١5



 الطه ىقثلا لهأأ ىلع ًاباحس ايو ٠
 ادصر انخلا ناطيشل ًاباهش ايو

 ”ىدنو 26 ىداو هتفادل ليو تالا

 ادي ءاختسلا نيدىلا دمو

 اذ .....و هيرداوي ذا هل ليو“

 ادمكلاو دخولا ىراوفش ةتامش ْ

 هلعاف مومذللا ف رّنلا ف مالبإ

 أادهح ناو انيس ىضق ال "نم فكن

 تلق ا ىطعي نأ لا كاقلن ع

 ادمح اهلثم ام يتلا اياطعلا هنم

 ىحض نيمحا ريداع ألا هاكب ناو و

 ادييحج 0 4

 تتفكدقف تمضام ضرألا ىفكامأ-

 ادسجاهقت وف قلخ رسهطأو 'ىقت
 لا ألما يف شرعلا هلا هيلع ىلص 7

 اذيدف هفطل نم هل ىلاوو ىلعأ

 * ءيش لك ىف دحلا ةزواحم : فرسلا 050)

- 1١51١ 
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 0 ايها لاقو

 هف رط ةركس كعولا داز فيهأو ١

 هفشاو م تش اب ينضرمأ”بداي
4 

 د 6 2 6
 و

 هنسح توف رع يرض لاش
 بلع اليد ثم  سشاب

 هرصخ فطل هّبح نم ينلّمحو - ؟

 هفدد لقث اسئام ىنتت ام اذا

 هف رطل بولقلا قشع نم بجعأو - 4
 هفتحب بلق 'لك يمسي لاذامد

 رس ع ردا قب
 مقلا ةق رف قاذ ام اشحلا ميلس

 4 حف تنمأ ادب ادب اًملو 5

 لام والو راك

 هتكعو <« لبق هتغرمف دصصلا بالكلا تذخأ اذا « لصالا يف : كعولا ()
 ٠ كعع و هبو كوعوم وهف « هتكد « ىمحلا هتكعو : زاحملا نمو.« اكعو

 صقن نم رمقلا ىف ىريام وهو <« رسكلابو حتفلابو مضلاب  قاحملا )0

 « هلامتكا ىلا ءاهتنا دعب هئوضو همرج ىف

-1537 



 اهّلع حارلا فش رن انشب ةليلو - ١

 اهوحت حات ريف يقاسلا اهب فوطي - م

 هفعض طرف اهب رسث نم هعنميو
 اهساأك لعب ملو اهايمح فاخب -ة

 ٍهف نطو هيف ءلم اهنم نم أبو

 رضان هنادش 5و نع طلاغأ-١٠

 هّتنكب درو ليبقت نم رثك أو

 0ه ددو اا ناك يمامح تسلف ١

 هفطقب هيلع ىّمحلا لجعت ملو
 تحبصأف لامجلا ناطوأب تّملأ-١

 هتفعت مل نا نسحلا ىنعم رّئيغت

 ٠ توملا  رسكلاب  مامحلاو « اهموي وأ ىمحلا  رسكلاب  درولا 06

 - 1857 ب



 تح 17 8 د

 ...ًاضشنأ لاقو

 .سسجاه كنم يل جاه ١-

 سسلاجأ نم مكب [تننج] دقو يب ىردام  ؟

 يشاع اَنيلخ يوفلا اقراب اهي أذإ -؟
 سسئاتكلا نكتام ىوثتلا موي يل ًاركذم -

 سياسبلا دابادلا ياشثح 'ةعول تشحو ه

 سسناكو رقاق نر اهب رتارفقم 2-5

 سناو ألا سنألا نمأًارفاون ًاثوحو اي

 ستاؤلا يبوثلاو .يدضاسلا ىقناواي ع

 ٠ ٠ هانعضو أم ناوصلا لعلو < ةحضاو ريغ < نيفوقعم نيب (0)

 قارعلا نيب ةوامسلا ضرأب بلكل ءام وه لق برعلا دالب ىف ةروهشم
 « باىضو ةكرب هيف ةكم قيرط ىف عاقلاو ةبقعلا نيب ءام لمقو. ٠ ماشلا

 ٠ أسؤبا ريوغلا ىسع ءابزلا تلاق هبق تارفلا ىلع عضوم ربوغلاو

 ٠ ىلاخلا رفقلا <« سسسسلا اهدحاو < تارفقملا : سباسلا (8)

 يفتخم « روتسم - سناك (5)
 ١585-



 نسا عمرلا ىلع يل ةعاس سسلا سيحأ -ه

 ردا هاب د يف ناك سردأد 6

 سنا ”سعلاب وه يذلا رفاثلا يلتاق ١

 سعات رهدلا اهقفرط ةلقم نم داهسو

 سسيارف يراوّسلا دوسألا هل لازغو

 نسا نيد ٍنصغ لعالع مت رادب 5

 سراف عورلا يف وهو ةّنِج نمألا يق هسا
 نيرا هتمدو هتدأ كرا يتب نم 5

 نم راح ٍظحللا اسش نم مادخ هدو للعو 7
0 

 سناب د هد لثب ملف هامح دق 4

 ا نيألا نم يطا مش نمانأ-

 نسباكت هفشو لامحلا درف ايي أبا

 نسفانملا كيلع داذملا ىملخ يف مال“
4 

 نبال دخلا ام ميتا ملخي ًادبأ وه

 )١0( ةّنسألا دح يأ « نانس ا هنأكو اش يهنأك « لاقي : اش ٠

 )١9( هعضو باوصلا يصقب.و « لصآلا 2 حضاو ريع نيف وعم نيب ٠٠

 ها56© ب



 ه4 ايشأ :لاقو 211 -

 "علا لع ارعيس واس ن انما اك سا

 ”بصلا ةعمد مهقاق ديانا ْ

 مهناف ًاقشع ِت ولا مذك الالض - ؟

 ٍبصّتلا مهس أن م هوقاذام ره دلا ىلع

 ايماد نيعلا ىذق نم. يعمد نوُنظَي - *
  7صس ١

 ,بلقلا ىوح ا ةيفادد ف ”هلادحف

 55 شيلاب ناب اراد دعي الف - 4

 بحسلال باو نمزافج الا فك آو ىوس

 ينث أ ريغ اهب لخس نم ”كاذ امو باق

 هر ”عا) ” مع

 ٍبدجلا مئادليسا رد نا ىرا

 افب ءيش ”لك نع ىلغش ايف -5

 ”بحلا ىلع 2 ىلع بيبح

 و ه مى 73

 5 اذ اهادع يفوبص هتغل ناو

 هلمح ماس يذلا .مللظلا نأ ىتم 5

 يب زح نم ربصلا الو يبحص نم بلقلا الو

0 
 ليولا <« بصنلاو « هانت اه باوصلا لملو « بقنلا  لصالا يف (0)

 رامدلاو رشلاو ٠

- 1١55 



 'ىوّتلاو ٍبجحتلا نس يأمظ ايو هب

 ٍبشسلاو تيحتلا ندد ينم ز لا

 هب دجي مل ناو دعو ىلا يقوشو ٠
 ب ذكلانم ءيشقاتشب ال ناك ناو

 مكف رع لمحي يقرشلا يدانلاوع د 1

 يب رغلا بناجلايف نوقلي ام ءىفطيل

 ”ةعاس يع "فيطلاو ىركلا اوريزأ

 ٍب رقلا نم ارضي ال ءيش كلذو
 باس اما ماسشلا ض دأب رشلاب و - ١

 بتكلانع زجعل اظيغ و أله ألا ىلا

 هدوعب يضقت رادق ألا الف ماقأ 4

 بتخلالزنمنم هيادثت الو مسيل
 ةريصب يذىلا_ لص ويرول نيلا اذا 6

 بطرلا لدنملا ةب رفيدجت تاهيهو
 اهّنااك هوجولا دنع يمفان امو

 ٍبضعلا م داصينناًا رخص رخصلااسق

 ٠ حيرلا انه هب ديرب امبرو < رطاملا باحسلا : يداغلا ()

 ٠ ةحئارلا سطلا دوعلا : لدنملا )١5(

- 1527 



 د ا#/

 ٠.. ًاضنأ لاقو

 انه وم فعسأ نيح كفيطل ًابجع -

 اسسحم يم ون ليزي و يب ءىسنأ
 رجسثملا مالّظلا ٍلوه ىلع قربسمو تا

 انشلا ءانح ل عر 0 ال ول

 هب يدوي يظقيتو هسنأ مل -؟

 انسنت ال عادوم ريغ لوقيو
 اك تلقف هفشارم ىندأ تا

 ىنملا نم لايخلا معز يذلا ب ذك

 هنا سي سيرا

 و

 ثناو عادوف هع ىلع ينع

 ىركلا رصق هنو دو لاص ولا لذب -5

 انقلا لوط هنو دو تسثنا م

 ايتح يل دربتف وكشأ ةفقو له 7

 ىبدجتل عرتدا لاق يذلا يب أب تب

 اتهاسو كن ذأ امف [ريض
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 قضت ملو تخضتفاف يمساب تحرص

 'ىنلكلا نع تزجع الو تافّصلا كنع

 هتدأرف مكر تذذتلا تلق

 انيبأو نيبملا ٍفصولا نم ىلوأ

 2 راسا كالا

 انعنم 'ىفشي سلف ٍتافّصلا د ىف

 هتبجأف انريغ انع نكا لاق

 301 ير مضأ
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 ... ًاضيأ لاقو
 ل زم هللا انفاق ت3

 اّبط تاذّللا ايد اميوط
 ه <25 2 ايفا او

 اهيلا تنص نوصنلا اذا داغأ - 4
0007 

 ًايفذ اهلّمحأ تّيه اذا -ه

 انو أبيط اهررقو عج ريف

 بقر نم ًاردذحاهب نأك - 5

 ايلا الي ةئيخ يرسصُف
4 

 هاإ86«+ه ب



 ا ”ثط

 انشا لاقو

 هركنأف ينجتام ركنتف ينجت ١-

 هم د ع دب
 ف رتعاف ىنسحلا هن يد ْ ش٠

 ىلع تمق كيض رب امل ماقم مكو -

 و و© 95 م 6
 «© هو

 ففنأ هضصض وريدنعوهو اضغلا رمج
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 تننإا7789 دب

 .٠ لاقو

 يسعي ماب يب د

 ىدتعءاف هةدنع ًاملاظ اب - ؟

 يملاظ اي كنم وكشأ كيلا

 هلقح نم مولظملا دمبأام-؟

 مكاحلا ىلع ىوعدلا تناك نا

 قرفلا يناهد نيأ نم ددأ مل - 4

 ملاسلا هشخ نع يب داجو
 فث مأ لحكألا كف رط نم -ه

 ممحافلا كرعش نم أ مسأبلا كا

 * يبتتملا دسسحم يبأ تبب ىلا تيبلا اذه رظنب (0)
 مكحلاو مصخلا تنأو ماصخحلا كيف يتلماعم يف "الإ سانلالدعأ اب

 لوقي, ىتلاو « ينادمحلا ةلودلا فيس حدم ف ةروهشلملا هناديصق نم

 اهل ىف
 'مقس هدنع يلاحو يمسج نمو ميش هبلق نمم هابلق رحاو
 ٠ يربكعلا حرش )57/١( هناويد رظنا
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 امك [ مكحاف ] قاشعلا يف تمكح - 5

 ملاملا يف مكح دّنحم

 نلف وتعم قبو: # هوك ريشا نيب هدم ةيدلارصا# :كلذلا لإ نق ةلكلا 3
 ٠ طقاس لصالا يف

 كل لا

 «© © لاقو

 1 هدياع رجهلاب هضرمم نآول-١ , 0 و ه و 2
 و , 5 4 ً ص ا سا 6

 هدباكبامهنع فففخلام وب

 هنن هل يبا نت /ث # 
 ىن دع دصلاب نم هلا بدع ال - ؟

 00 , يرخم 6 و ! هةهفار و د كلاثازب للك هيف زا قر
 و: هو , 0 2590-0

 هجعبو ىعمد نم كحضيفىكب أ +
 5 6 ِء 0

 م7 # هو ءمر جب 5

 5 7 هيد 6 مع 07 0 رده م

 هدصاق تن ااميق هلا فخادمع
7 2 

 - اها"



 امام ا

 .. ًاضنأ لاقو

 اهتسلاف ذا ربلا اسهلحت او باف

 اعانقلا ٍببحلا رم يقاسلا 8

 ىتح س أكلا ف اهجزم رفصعو تا؟

 اعارو اهعزفأ) ءاملا نأك

 ىنأف ةكتاف لق تتاكو +

 ٠ ءاملاب تجزم ةرمخلا ينعي تلتق (0)

 682 تح



 .٠. لاقو

 ,” يق 4 ا # م احلا 2

 هدح ردع نيح نس عمج ١

 و 5: ه ىف هي و هل 1

 هدد روو يرطلا هحسفشن ادبو

 : , د و ص 6 5 :

 و و و 95 , 7

 ءدق انيل ليف ابصلا 2

 3 برات مرج ورغال م

 م5 »7 و مج 6

 هدق لمفتب كاذك ماسلا 5

 ه2 5 1 ” 64 م ا د

 هتفح ىف يذلا فعضلا كارشو -
 » هوه , م و ه 5 © س

 هدمغ ال هلصن 0 يمنسلا

 7 عع . 7
 6 مم 9و 60 مى 6© و

 ل يليلع يفشي هنأضر د تن فمشر ليلعغ مش 2-8
 , ا أ 2 أ

 هدورو هللا امظ ىندي زو
 ع يب

 و 7 ت0 » © 2 يد

 هزعاو ىتلذ دصقن [ نااضغ ] - 5

 رواد مع ه0 2 7” 0ع

 هدواو ىتلتف قشعبو ادبا

 ه7 #0 5 نبا بك ر») © رج
 . . 4 ٠

 نيه ءىث لك راوصي نم اب 0
 و و ًُي ٍ "ريت <

 هدصو ىلع هبتعت الآ

 66ه 3

 ًادعسم يعمد تنخ نا اف فاو نغلو م

 هدنغا تنك مويلا اى لثملف
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 كه 11

 «؟+ لاقو

 ه م ّئ . هم و

 ٍرغتلاب نيت نيب :نضحفو ت1

 رفسلا ىلع ةماد يف رفسأ

 اودهع اف موجتلاو اوظقتساف تا

 ا يك رادلاانس تلق - ع

 مذألا نضيف لبلاد ق ريشلا يف

 طلاغأ

 | علطم ء نم نسل

 امو خال نيح نيعلا نضمغأ - ؛

 يردبت نم فوخل هلا "كلذ

 «ودعلا ضرأ نم بيرق عضوم لك « ءارو نوكسلا مث حتفلاب رغنلا )00(

 وهو « طئاحلا يف ةجرفلا ىهو ةرغثلا نم ةروخام هناك زفت ىف

 اهنا لبق ةمارو 0/0 نادلبلا مجعم يف اهرظنا < ةريثك عضاوم

 سدقملا تببلا ىرق نم اضيأ يىهو ٠ مارد ينبل لبج لبقو ةبضه
 مزاخ يبأ نب رشب لاق ٠ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا ماقم اهب
 اهبوعشو ىونلا كنع اهب تطشو ١ اهبيثكف ةمار ىميلس نم تفع

 )١8( ٠ رسب ناوبددو 6010/) نادلبلا مجعم
 ٠ نورفاسملا رفكسلاو « ءاضأ رفسأو
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 'ىسع ثيدحلاب توصلا مفدأو - ه

 ردصلا يف داؤفلا بيحو ىفخي

 مهو دو لا هاو تك -5

 ٍركاذلا مظعأ لثقلا يف نوري

 مهدتو ةضز الجب - 7

 [ ركسلا ]دش رمخلا مارحم
 ًاردتقم سئيعأ نأ لع تنأ-#4

 رجألا يف تيعد ول يتتاق اب
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 (» لاقو

 بحاش يمسج لثم مسرد ع رحلابو م ١
 بواجتف هثمص ةباسصلا وع دب

 ىوجلا يف يه 0 هيلا يجزأ-؟

 بئاحس ليحملا للطلا يفو "لظ

 لال ةفاقم ًادرف هرو زأو ٠
/ 

 يخاف دعاس 0 وأ

 ا حاص نسلا ماد نمد ع

 بلاس وه 8 تملف اهنيب يف

 علوم ومص "تمل ةلم 'تبعاو - ه

 علع ا هم .
 براوغ نهنأ يعمد ٍبحس يف

 يتظقبو كاوه يف يمون نايس

 بكامل 1 آ يماوعلا 0

 ٠ كيزر“ نب عئالطلا حدم يف اهلاق ةديصقلا (*)

 ه٠ لمر اهولعي ةن زحلا ضرالا « د هي عرجلا ()

 - ا6١ه4-



 يتلقيو ”كاوه يف يم” "نايس - ١
 بذاكلا لايخلا ينلتعي ال ول

 ينتأ الا كابأ نيتلاحلا يف +

 بئاغ كصخش نأ ىسنأ مويلايف

 هب تحمس ول لصولاب .ةليخبو  ه
 بضا وقو هنود مراوص تدمعل

 االئاس لاؤس ليش بيخت نا ام-٠

 بلاط (عئالط) ىدل بيخي ىتح
 دمكحم نود مجتلاو مضاوتم-١

 تراقب دلع ال انقذ نسم

 ايي ٍءامسلا دبك ىف نيمتعلاك با#

 براقتم امؤايضو دعابت
 املس ملاستلا ىلا حونجلا لمح 1+

 براحمو ع داوم وهف برحلل
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 .. لاقو

 رد ذعنم لاذذعلا ىلا داذملا يف مك ١-

 ليتر تام
 ًاربخ هّبح نم مهدنع .ىدأ مكو دا

 رهسلاو عمدلا يتلقم نع هبو رب

 هتقالع نم يثرب لاذملاب نوقبي - ©

 فلل ييسر هشبل الداب
 هس تلق يداولا تلك ارلاق دبا

 ريجعلاو ك ثلا هن رح م رجم

 ةل زتمب يبلق نم 'يحلا لزتيام -ه
 يح هدلشع ٍنعظ رامأل الو

 نع ةلمكتلاو « رظنلا حرجب, نم حلصب لوقلاو لصالا يف (

 ٠ ةديرخلا

 ٠ ةديرخلا نع حمحصتلاو « مهرح تلف لصالا يف 9

 ٠ يىحلا لزنم ام < ةديرخلا يف )هز
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 هدعاسي أبوبحم قلعأ الو 5
 سخلاو دخلا روتس دودّصلا ىلع

 ًارتتسم سمشلاهجو نسمح نع ليمأ - ١

 نمقلا يل اهولجي نساحم ىلا

 ل 0 هالعأ ىلع 7 نسشف 4

 5 ” مي و © م 0 0 ع

 رمثلاو ره زلا اذه نابلل نسا نم

 ٠ ةديرخلا نع ةلمكتلاو « دخلا روتس : لصألا يف ()
 5 ةديرخلا نع ةلمكتلاو « رمقلا ووو ولحي, نساحم : لصالا يف )2

 5١
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 ًاضبأ لاقو

 هياذمب لكوم ”بحملا فرط ١-

 هباتعب اومثأتف اة وب لدبعت هل

 "تحصأأف مارغلا ار فانك دك

 نا ا
 هرهد نم بيئاون هيلع ترحو -

 همسح يف ىوهلا ةيعاد ”نأكف  ؛

 هع او او و هر ه

 هرصص هاذه هاآاقلتامل قياسا ىف
 وع م

 مو ل ا
 هباش ناوفنع ىف همارغو

ٍِ 7 

 : و 9 1 مى مه 7

 هعومد دودخلا ىلع لهتست مل 5
4 

 7 هم 1
 هبنأش تحت بد 6 الا
 ا 5 5 مسقصل 7

 ٠٠ هب برضي يذلا هفرط < فيسلا باباذ ()
 نم رعشلا تنم ىهتنم « (مضلاب) : ة”ذنقلاو « ةذق اقل : لصالا يف (0)

 ٠ سارلا رخؤم
- 



 7# 5 و لا و
 ةمه اهشف تقفنا ةفونتو

 6 . ها
 هباعص لح بيدهتلا نم تضار
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 يمك ” 5 هم ه

 هق رح هلع بلقل هلأ اهمف تثسسك أ م

 هبابلج ف لاتخاف ًادس اتسم

 اهدشر جهنم لامألل تيغبو 8

 هئاطع م رهدلا حيمتسأ ال

 ٍهياحس لبو راتمأ الو اها

 ىدتغا ناو القعم يربص تلعجو ١

 [ هبانبو < هرفظب ] نامزلا فارص

 ٠ فارطالا ةدصملا ةعساولا ضرالا وأ ةزافملا « ةّسفونتلاو : ةفونمت 60

 « ةرمملا عمجا يأ واتمآو 6 50 هعمجو « ءاطعلا : سدسلا )0260(

 ٠ رطملا ةدش : لبولاو

- 15- 



 3 ا

 ٠ ةسردملا ناسل ىلع أضيأ لاقو
 ١ 6مم 6 7 6 دعمع

 0 قىالف دالللا ىثور دفو

 5" مب 7

 ِي دراج ثمسللاو ىبناح مصهبو ب ١
 1 6 ! 7 اد 2 6 6 رح
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 لاس نب مه دارج نربي #1
 اراج وأ مهيلع نامزلا لدع

 ها مهاعد ميرصلا اذاو -

 ارامعألا اوقرافو ىموفُتلا اولذب

 اهرران دمخأ برحلا دانز اذاو _ م

 اران ةًّنسألا فارطأب اوحدق

 ًامغارض ثافتسا مهئاغتسا نمف - 4
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 تيم 2 هه نكح

 7 1 يف لاقو + ةناكم نيش

 1 3 7 دئاوعب

 1 و : ش !آ
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 بم 6

 نم
, 

 ظ
5 

 ظ

 د رضاك ١

 نر
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 : الق
 تا
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 ' 9 1 أع 00-6
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 (*”5لاقو

 لمآ ةوعد نيدلادعس يالوم -

 لم ؤم سيخ كندي ضيف رحب نم

 يل ناف كنع مسجلاب لحت دا نا -؟

 لح يامل كبدل ماقأأبق

 مدع عقتأ رهدلل هتددعأ.-؟

 يلوعم هيف هللا دعب هيلعو
 تبرداح اهاوس ضد تبداح ول -

 لص وملا ضرأ هيلع ماّنثلا ضدأ

 اهلهأو ماشلا ضرأ هقاتشن 6

 ص 6 مخ

 ٍلهشلا د ورب ىلا نئاطعلا 59 وس

 دوعسم نيددلادعس ) حدم يف ناهدلا نبا اهلاق ةديصقلا هذه نا ودس (9)
5 (+ 

 ناطلسلا جوز ونا نيعم تنب نوناخ نيدلا هةمصع قيقش « رنا نبا

 ةرهازلا موجنلا : رظنا ههملإ ةنس يف يفوت ءارمالا رباكأ نم ناكو
 ٠ (ة/5)

 ت15



 فرغلا فهك لم رملا ريتفلا ثحن -5
 لزعألا كا 5 0 ' 9

 ىقتلاو ةحامسلاو ةعاجشلا بد - ٠

 لم رملا داآزو ىماحلا ىغولا
 مل مسج 5١ مع 26

 ىرأ نأ هيلا قوش ل كنا قفاو تعب ل

 0 و

 هلاآوس ىلع هلضاوف تمت هو

 لاس مل ' ملك تف تو رعوم م ه م م
 لم دعسأ ٍنيدلا دعس هدا ٠١

 لّمأتملا ةهزدو ثندحلا ىنجو

 نلاب تحصن نيح نيدلا رون تارصنو ١

 لضفملا ماسحلابو ليصألا يأ

 « هودع ىلع هتأدررأو « هتآدر « لاقي « دضاعملاو رصانلا « ءدرلا (9)
 در : لصالا يفو « هتنعأ

 كلملا نب دومحم نيدلارون لداعلا كلملا ىلا ريشي هلعل « نيدلا رون )1١1(

 ه ه١١ ماع يف لاوش /!١ ىف دولوملا نيدلا دامع ديهشلا كبانألا
 تاو رظنا ه 8 لاوش ١١ ىف ق قشمد ةعلقب ىفوتملاو « ىلحب

 ةياهنلاو ةيادللاو ( 748/٠١ ) مظتملاو ( 791/4 ) نايعالا
 3/7/1 ( ٠



 و 53 سا لع قف
 الرجو دف ادا | ةممهشو 1

 سس © سمي

 لدجا نع 6 دج ٍقهاش نع

 يلجنت ال ةميد وذ ىدولا ثيغ-١+

 يلتأت ام ةمازع وذ 'ىغولا ثيل
 ظ2ظ101011011

 ٍلعفت مل وأ تلمف نيتلاحلا يف

 ١0( الاجدل  رقصلا ٠

 «ىلتأو ةيلأت « ىَلْؤيب ىلأو اولا ولأي الأ : لاقي « رّصقت ام : يلتأت ام (1)
 ٠٠ أطباو ريّصق
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 تسلا اذه ٠٠٠٠٠ ذشو لاقو

 قدضم كرس ماع مل تاهيغو با
 حوصن هيلع علطب ملو نيما

 اهنا هن يف حبارلا انيلع حورت -؟

 حيرتف مكبيط ايدو مكاذش
 ١  1 4ه 0 0

 ينناف ليل ريغ اهوشبت الف - «

 حوفت نيح سالجلا نم راغأ
 و هب: 95 خ١ ©

 انسحم ينع م وللا لخ لخابو 4

 7 تو 1 .- 0( جعإ ه-
 هناف يباصتلا لخ ةلئاقو ه

: 

 ص م58 © سم
 ٠

 حوضفو شحاف نيش بيسشلا عم

 اقن يف شيعلا ةاذل نم يقب ام لمو - ١
7 - : 7 

 لأ ٠ دكان

 حيصي مالقظلاب راهن ضايب
2 

 ٠ يبوبرالا نيدلا حالص حدم يف رعاشلا اهلاق ةديصقلا هذه نا ودس (5)

 ٠ ناثكلا « ءاقنالا « اهعمج : اقنلا (5)
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 و و و ه يد

 اهلوجح اهيلع تمن ةرئازو 7
 5 لا

 حوف هتمّتك ام اذا فارعو

 ةئيد نم انلام امسح انثف -ه

 حوتج محانجلا وحن الو رند
 مي وه م

 4-0 دشن نأىلا-ه

 0 506 ميس حيحص -

 دم دع حدملا ةبف قدمت

 ىدتلل حئادملا دنع 2 هلآاا
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 2 و مخ 7 6 3

 حو رم وهو نابلا نصغ زتها امك

 مرحم ”لك نع ف رّطلا رضيضغ ”يبح ١

 حومط رالغلا وحن هّنكلو

 را تت تم
 حيحش نوصملا ض رعلا ىلع ميرك

 ىذألا طحاش ىلعلايئان ىدملا ديعب 4
 ...6و بابا ينآ د ىدّتلا ةينرق

 ٠ ناويدلا اذه نم ىرخا ةدصق يف رعاشلا دنع ىنعملا اذه رركم 40

 ٠ ةتيطخلاو مثالا : حانحلا (8)

 «برحلا رابغ« عقنلاو ٠ يبويالا نيدلاحالص فسوي ديري : فسوي (9)

 ب ا١اله



 بقاعم دارملا ىصعي اذا ديدش

 حوفص دايقلا ىطعي اذا نيلو

 م دئادّنشلا دنع عازج الو 55

 حورم ه0 دين رطب الو
7 

 حونمو ىهّللا لس ا بص

 نو د يتشنت هل ةّمه هل 4

 حبجن لاق 82 ام اذا يأدو

 'ىدعلانعىلاعملا قرط تيفخ اذا_19

 حوض وو هدنع روهظ اهيفف

 ارققوم ءاطعلا فش اذا ءاطع ٠

 حيجد مولعلا فخ اذا ملحو

 هتاف اهين لح ضرأل ًاثيته ١

 حيسو اهب هنم 'ىدّتلا حس

 هد وج رقفلا نم أتيم 'ىتأ ام اذا

 حيسمو رزاع الا وه انف

 ليس « لصالا يف < ليسو « ءاطعلا : ىهللا ١0(

 ٠ مالسلا هيلع حبسملا ديسلا هاحا لجر مسا« رجاهك رزاع (”0)
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 ىدولا نب ةدومحم ةقاحوى#
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 ٠فيحصت وهو « ترثع : لصالا ىفو « ءوسلاب مصخلا ىلع ءاعدلا ىف

 ىف هتمجرنت تمدقت دقو < يدايالا ةدعاس قي رف هوو

 ديدشلا لدجلا مصخلا م دلألا عمج دّدلاو « 1/8١/ةحفص
 :: ةيوضصخلا

- ١9٠ 



 مظان سمس 0 000 نينعاطلا ٠

 تاب ضيبأ لكب نيب داضلاو

 الئاط رجم نيل كك ريغ باعت ١

 ٍرصاق نم لواطت ءانعلا هلا

 رسمآلل ءامسسلا و له "تاهنه +

 رظان نم ةديعب يهو تاهيه
 رداغ ,ةلاهج نم بحعأل ينأ 78

 ٍدداغ عرصم ءوس رصبي لازام

 ريئاط ٍبلق ٍقوفخل اد يل دبر 4

 رئاح ف رط قوف ًانفج ضفيو
 اذآ ىتح ررهاق يداوع ىنشخت

 رفاغ دئاوع ...٠ كادي تكلم

 هريخ سن وب مويلا لالجلا دلو ١

 [ رهاعلا نبا ] نم ىحرب يذلا !ذام

 رةعينص ظفح رنمأ حبصب فيك م17

521101101010 

 قفتي يلاحلا اهعضو لعلو « لصالا ىف ةسومطم < نيفوقعم نيب (56)
 ٠ ىنعم لا قاسسو

 ب 15١ -



 ا ماا

 لاقو ٠١+2٠

 اند ذا بحلا يف ينارط بناذ بتذلا , 9م 2 6

 اتح امو امهات يبلق تدع مكف

 لسعات ةربسلا ف مسج ءافخيف مان

 لئالقلا تحت مسر ريغ نس مل

 نلداويع قع يهب. [ يتبع ممدو ]

 اتضلا نم يبام يىفخت بايثلا 6

 ايييظفف ىف يبوحش ٠٠ ب م

 ©)فاذق ىون يف وأ هاره يف جلدق

 رملتلا ىوس ينم ةاسشر ا[ نامضغ

 فارشلا يف رح ال هاذأ يف فري
 م / 0

 انسحم ناك ول نسح لك [ قافدق]

 ٠ كيزر نب عئالطلا ىف رعاشلا اهلا ةحشوملا هذه نا ودس (*)

  ةكرحم  حتفلاو مضلاب < ديعب قارف « فذق ىون )١(
 ٠ بوحملا « رسكلاب « بح 60

- ١975 - 



 قردبب ناك قبل

 يرذع رادذملا يفو

 ( ىشسنا اذا أندل

 'ىوتلاو كك

 قفويسيلا ةيفسك كيف

 ىرحلا ةدلش نم

 بذكلاب يّشمو
 لادمحلا مئاد اب

 ىلاذشا لع ىعضأ

 يلام رقو لقازا

 ٠.٠١٠ فتح فيحخ نأ
 4 م

 بحر ايداع

 ىنملا ةياغاي
 نئييعهجد

, 

 رمأتو
 رجاشي يرفو

 لفاو ضرمعلاف

 اتلعم ثيدحلاف

4 

 أانع نأ .بطخلل

 < فاقحأ <« هعمجو « لمرلا نم جتوعملا « ءاحلا رسكب « فقحلا غول

 ٠ ماوقلا « انه هب دارملاو « هفقحو « فاقحو فوقحو

 ب اة



 مايألا يف ديلا ام

 مانألا دحوأاي
 مالع لك تلز ال

 هاتأ نم ثوم اب

 يبلملا ةبمك اب

545 



 0 مه 4 اا

 ءايحيبسا نوف دولا

 يناوفلا عوممد اذا

 مامحلا يش دقو

 لدهي ريط
 مايألا 0000

 مانئالا يي لكني

 مال ه6 كس

 لمكأ رددب
 ماللا ليوط عدف

 ماوقلا فيرط رظتناو

 مارّفلا ديدشت ام

 نيش اب

 مامكألا يف ددولا ام

 ماتو 6

 هنا رهز ىلا رظفناف

 هتاضور ىللع ترج

 هتامثن نم حصلفلاب

 للطهب ثيغو

 هتاذل ىلا يبصي

 فتسوع د
 ناييبيوسم
 ليقم مويو
 هتاقوأ نم سيف

 هتارطخ يف زسهب

 لحكأ اهامح

 هتابن ٌضغ ناصي
 ةتاولطن نع دص

 ٠ اضيأ كيزر نب عئالطلا يف ٠ رعاشلا اهلاق « ةحشوملا هذه (*)

 ه- 586 ب



 مانألاعِسج اي

 لضخم ضور

 ماستلا ددبل لقق

 ماسملل الماح اب

 مالكلاب لخابو

 ماقس فيلح ىلع

 مارقلا ريغ ناول

 ماقتتا وذ يداجعأ

 ملاسإلا مئالط

 لادجي دص
 مانألا كولم كس

 ماط ةرادلا نم رحب

 مامحلاف انهت نا

 لذي هئئارل

 راو م

 هتافمعل ىدتا دش

 سو” » ©

 لادحب دسعو

 و م

 هتاصه صس 'ردلا

 ةتاوطب نم كاقط

 .ه. - ١956



 لبشم ثيلو لبسم ثيف
 هتاّمغ ًافئاكو مامالا ليفك ىحضأ
 يايا لا يرجب ءايبنميم نم هلامف
 هنأي مل ام ءيسشلل ماهو هلا ئديعمال

 و4 لفكت نلف دح روكي "نتط

 - لا5ةا 



 ىدبت ذا كداذع ىدبأ ١
 اًدح كاوه راصو يرذع

 (م لقأام كؤادف يسفن

 [دفي نا كهجو نسحل

 ادبتساو ةيربلا نع لامجلاب درفت نما -؟
 هنسح ةلازفلا حضف - 4

 ادق نابلا ىصقن نابأو
 © و : 4

 هع ددص ب راقع 0100

 ادروو ةئتلحوب 0

 انتباذع كافك اموأ 5
 مص 6 7 مم

 أآدعب تادز ىتحا ”دعلاب

 6 ر## ص ©

 ادمع لثقلا ”لعتسّتو لولجلا ليمرلا ارحل كاب
 نمو ردعس ىلع يفسأ +

 :قلمم لوقأ ةاش ولا فوخ

 ٠ ماوقلا : ”دقلاو ؟ رهظأ : نابأو ٠ سمشلا - ةلازغلا (4)

 - اك



 00 ناو لامشلا دحأ تت

 اد س راشحألا ىلع 6

 نم تلقف مانت اولاق ٠

 ده ريع ا
 بتي مت يكس

 ادجأو يل حلصأ موّدلاو

 ادشر ا ادبأ يتلا هتحم الول

 اهيحا هنع ترصل_-

 ادلج ”بحلاف نكأمل ذا
 | رةاعدلا ي داهلاب تلغشو 5

 َْىَ ده 1 6-5 دشرأ 7

 ىدنأ ءادنألا نم يفاعلا ىلع هلمانأ كلم
 4 أ © لي < 9و مش 4

 ادعس تمّمِي هتعني اذا هفئالخ لهس-١٠

 انألا ف عئاتسصلا نس غ7

 [دمحو ًاركش ترمثأف م

 'ىلآلا ناّسَغ لا نم 4

 ادحمو ًاسأب ىرولا اولضف

 ادحو ءايثملاب ديزي نامّنلا لوط ىلع بص 5
 سه. 1١89



 606 مس م”

 ل نت مل ٍةريرسلا نسسح ىتال»

 ىدبأو لح ام هلل

 تلف ر لع ردك 5١" ادح ءادع الا هل تلف ال ءادعألا ' 08

 أ دس صر الا دسو أذ دع مهيلع ءاضفلا امد

 مهفلخ يرجي رحبلاك 7+

 ٠ ٠ وأ ٠ هو و. و وى وذاع

 ه م مم ه م و و مرو م

 أدغمو ى مهتعبتف

 ا ا ول

  مه5) ( ثلاثا ردنكسا ) رككالا ردنكسالا وه نينرقلا وذ (00)

 ذملتت <« نسما ةريمالا نم يناثلا سسلس اضودقم كلم (م٠ىق "78

 ندملا نيب هببا توم دعب تماث ىتلا تاروثلا عضخاو وطسرا ىلع

 « باحجنلاو دنهلا لصو ىتح قرسشلا حاتجا « هيردتكمالا ةليدم

 يذد ىمسيو « داوقلا مظعاو ةخيراتلا تايصخششلا زربا نم رشعيإ

 ”ينرق يف اتناك نيتريفضل وأ < ضرالا يرطق غلب هنال « نينرقلا
 ةحفص /ةرسيمملا ةيبرعلا ةعوسوملا «رظنا «ةنس «"» هرمعو تام «هسأر
 ردنكسالا باتكو « (ها/ /©) طبحملا سوماقلا سترتو < 1678-65

 رحبلاو < ىلع يكز : ةمحر تو 1717. 77. 1925 « هخب راو هتصق  نيكالا

 ٠ (9//449) يسربطلاو )١68/5( طبحملا

 ل +7٠6 -



 مهتود اهيلع [ تداش 1-0

 ادس جوجأب اهفوخ نم
 اديك( ت) ًاقارح و ًانعط مهفوتح هوو اال

 [ ةلسط الأ ه..0 اخ

 ١ ادبع هوذخت نداش وأ
 ادينو اينلع ايقتوم و أ ةهعارختب هم باق

 رددع 5 دا تزاحم تاع

 ا"دش ريطلا توق 0
 'ىدرأ راعلاو ىدترلا نم تارقلاب 66000006

 تهب تاق 8 8 مسج

 اد رم سأ ىلا بيش كوتأو

 2 ما

 ادلوو ”ةكلممو "الام مهتث دوو مهتينفأ ا

 يف تدرو ةفيطل ةياكح ةصقلا هذهلو < جوجأمو جوجأي, ةصق ىلا ريشي فل

 جوجأي نا ليقو « (444/9) يسربطلا ريسفت اهنع رظنا ميركلا نآرقلا

 رعاشلاو ٠ كرتلا يبا حون نب ثفاي دلو نم مهنا ليفو < سانلا نم ةما

 ٠ ( نينرقلا وذ ) « ربكالا ردنكسالا هانب يذلا ”دسلا ةصق ىلا ريشي

 ٠ عطقلا : دقلا (70

 مل اذا ليقو « ههجو تبن أطبا ىذلا مالغلا وهو < درما عمج : درملا 0)

 ٠ هتحل تشن

 ب ا"



 أبأ ناسف ريخ عاب ]4

 ادع ٍكلملاب مهّقحأو

 ىرولا مهقبس "تقسو

 ادسيجد كلم لئتو أسآ
 ادهح تنشأ أم ىلع لوس لا فقو ال يالوم

 يبطتينأ اه كركشل الط م7

 د ل 2 6 ركش 00 6

 ادصق تسسحأ دتفيبلقيف تاأطخأ ناف رفغاف -؟#

 ادقف مايألا كل تقاذ ال مايألا ةجهب ايمو

 ب "ها د



 3 اا

 0*0 ونا نب هاك ناروت مظعملا كلما ىنرب لاقو

 بكستف ضيفت ال ينيع رذعام ١

 بلطتو عومأدلا ضخادت مويلل

 ًادهافق ةبابصلا ىلع تددأ اذاو - ؟

 بذكيال دهاش لدعأ عمدلاف

 اهنوؤش ءام نيعلا يف قبتسي مل - ؟

 بهلت ىئرح باقلا دانو الا
2 

 حالص ناطلسلا وخأ « نيدلاسمش « يذاش نب بويا نب هاشنارون (*)

 ءارمالا هعمو نميلا ىلا نيدلا حالص هوخأ هريس « يبويالا نيدلا

 ىلا لصوف +٠ اهنم داعو اهتاصع عضخأف و هم“ /ةنس ( لوسر ومب )

 « ةدم اهيف ماقأف « نيدلاحالص ناطلسلا هفلختساف ههالإ ةنس قشمد

 طس ركذو « هوا/“/ةنس اهش تامف هها/4 /ةنس رصم ىلا لقتنا مث

 ( ماشلا تس ) هتخا تلسرأف « ةيردنكسالاب يفوت هنا « يزوجلا نبا

 ناكلخ نبا رظنا « اهتبرت ىف هتتفدف قشمد ىلا توبات يف هتلمحف

 مالعالاو (مج4 /8) نامزلا ةآرمو (148/11) يثالا نباو (ةة/1)
 )174/9( ٠

 م ل



 تدروأ ةسحرالا أح رم اال

0 

 بحرألا ءاضفلا هب قضب اربح
 مره م م م

 يسال ىلا دلما تناك

 ىدتلا لضخلا بّّصلا مامفلا ىقسف 5

 .يدضلا مامغلا هي ريصنب أرق
 و 6 مث 9و

 اجهنبت مدرسي الا دالملا ثمغ +٠

 بشعملا ناكملا اهنم امحلا اعدأو

 ملكحم سوفا ف ةنكسلا يدان - 4
 نت 3

 تسحم تولقلا ىلا كاقثلا نسمع

 ىلشعا اهي اناسكرلا منن ةمثثت اي -
 رمجه6 53د

 نار ف اع دمروا دبع نا ام

0) 

 ىلإ

 ذفإ

 < نادمه نم ةلسف (بحرا) ىلا ةسسن « (لبيالا) < بئاحنلا : ةسحرالا

 رحبلا لحاس ىلع دلب « بحراو « نميلاب فالخم ليقو « ناكم ليقو
 نادلبلا مءجعم « هنع رظنا «  خسارف ةرشع وحن رافظ نيبو هنبب

 ٠ ( بحر « ةدام ) « طبحملا سوماقلاو < )١/1845(

 هاش نارون نا ركذ ثبح « يزوحلا نبا طس ةياور ضقني, تسلا اذه

 ٠ لوالا مسقلا (مج9 //) نامزلا ةارم ٠ قشمد ةبرتب نفد

 رلطملا « امحلاو < ليذو نسي اذا « تبنلا حاوص لاقي, : حاوص
 ٠ يصخلاو

 ٠٠ © برلض هبابو « هريغو طئاحلا يف للخلا ( مضلاب ) ةملثلا («9»

 سا ا”؟58



 0و مه معا رو و م

 جاع مصقاف هتبزر تمظع
 6 و

 با تاواولا دش رٍفصو نع

 يفلت دري امو كيلع يفهل-١
 5207 فساأتلا “تكل ناشف

 ”ةفوقوم ىسألا ىلع بولقلا كرت

 بلقت بودقلا نا ىلع ًادبأ

 سوهو انك ةملعادحت

 'ب رثعملا هل اناكرأت اعتم
 ْ دك يلايللا ىلع تشع اذاو 5

 تمام ه5 ىمشا لاق

 5-5 كلب ٍسسْقلاِب اندهع ام 6
 بررغت رباقملا نيب الو شعن

 ىس الاف بغ 8 ٍضدألا تحت  تحبص أ

 بغ ري جئاوحلايف 7 ناك نم

 ءةحلضأ اذا « هبأري قشلا بأر « لاقي : بآريو « ”قشلا : ع دّصلاو

 ٠ لوهجملل ينبملا ةغيصب انه « بأ ريو
 ماشلا يسب 6 ةدبررخلا يف درو )١1(

 هيلا « لدب « يناثلا تدملا ىف كنلاو < تنسما تحصأا « اهيفو

 يف همظن ام هل  ناهدلا نبا ىنعي  ىندشنأو » هلوقب دامعلا ركذو

 ركذ مث « هعم ٍبانكلا ىف ناك ”يبص ةيث ره ىف بتكملا يف وهو هابص
 0 (5 < )1١١ ه نيتسلا

 ه7٠6 -



 ىرثلا بيط هف رعب هيلا يدهب ١
 1 ءانّذثلا ةيدهب ناك نم

 ىرّدلايف كنفدلبق بسحا كنك اه-53

 بينت بارثلا يف مداكلا "نأ

 امثاو "ىنهلاب كدس ىنشملا ام_9
 مر هم

 م : ه م

 ب ذعم ةايحلاب كس شاع نم
 ب5 نك ثادق تيشف نئلو ٠

 نه ذت ام 00 ىضقنت ام

 نم لك كوأش نود كدعب تيعتأ- ١

 بتم كواش قود: لب اضخلا ىظو

 يتشت وأ ىبقترت يلاعملل نم
 نصللا و |ىنعفل ديال 72

 اهني ' تالكنملا رومألل نم_+

 بي ةكافتما بل اك

 قحسا نب دمحم ءانثر يف هتديصق نم يبنتملا لوق ىلا رظن هنأك 0

 يخوتلا
 "روت بارتلا يف يكاوكلا نأ ىرثلا يف كنفد لق بسحأ تنك ام

 نمح رلادعع قيقحت م1984 ةهنس ةعبط (/) هناويد « رظنا

 ٠ ةرهاقلا « يفوهربلا

 ٠ نادلبلا جاورف نم ةفاخملا عص وم وهو < رغُ عمج : روغتلا ا ةفقل |

 5ك لا



 الفاك ىماتملاو لمادألل 556

 [ بأ الو ] ليلخ ال ذا مهيفكي

 اذ ٍبئاتكلاو ٍبناقملل نمو

 بتي [ حتت وأ "يل
 هتوكلم يف هللا كيلع ىّلص

 بجوتسن ام ضعبو نوحلاصلاو
 2 ته أم ٍنيدلا حالص [ملسأف] ١7

 نير ل ل 7

 55 امًايضام كم"تزع لاز ال4
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 تهدي ام يضاع كلم اب ددنفو

 يلتعي اياز رلا يف كربص ليمجو
 بلصمب ثداوحلايف كدوع مب رك و

 ٠ لصالا يف ةطفاس بأ الو (4)

 ٠ بنقم اهدحاو « ةراغلل عمتجت لبخلاو ناسرفلا ةعامج : بناقملا (55)

 هياور عم « هنقف وهو اذه رعاشلا لوو قم فيك يردأ ال (9)

 ًادحاح م ًاكافس ةمدانملا ريثك ادب رع ناك ىنرملا نأ نم يزوجحلا نبا طس

 ٠ (4//7) لوالا مسقلا  نامزلا ةآرم «  ًالاظ قوقحلل

 ٠ قايسلاو ىنعملا قواستل اهانتثأ دقو < ضابب لصالا يف : ملساف 050
 ٠ ادم م كلذكو

 ٠ ”داحلا « ةسناثلا « ًايضام يم)

 ب 7هاللا ب



 ىب ألا هب ريطي نأ كراقو ىئاح ٠

 بعصألا مارملا هعزع زب نأ وأ

 رقارفتب مص مل رعامتجا يأ

 نس ام عك 8 و اي

 تبان كف اعف مك ددق مك - مب

 بك كبقو لاح ”تبقتو
 اتباصأو ىدارلا كاّطخت اذ او +

 بكنذملاو 'ىرذلا ملس اذا 70

 كلوق نم مسالا ( مضلاب ) ةقرفلاو 2« سانلا نم ةفئاطلا : ةقرفلا (51)
 ٠ « ةقرافم هق راف »

 برطضا اذا بلقلا عاورت <« شأجلاو < 'ىجدلا نم « ملظأ : اجد 5*0

 0 7 506 س7 0 :
 يا < ركس نزوب : بللقلاو ٠ شوؤج هعمجو « زمهب ال دقو

 ٠ رومآلا سلقتب ريصب لاتحم

 سه الةرؤ ب



 تم 681/7 ب

 (9لصوملاب نيدلالامح ريزولا حدمب لاقو

 م هداعسا ىلع اتمغ ب ولا ع

 ميلا لسوللب الس ”تاّساو
 بجع هلك شيع بيط ىلع يفهل - ؟

 م دن هلك أ رك خذ يقعاو لذ

 «يناهفصالا روصنم ىلا ند ىلع نب دمحم رفعج وبأ نيدلالامج وه 9

 قآ نب يكنز كيانأ همدختسا « ةالولا نم < ريزو « داوحلاب فرعبو

 هالو من' « ةبحرلاو نيممصن هالوف « اهفارطأو لصوملا بحاص رقئس
 ىلا داوحلا ريزولا داع كبانتا لتق املو « اهلك هتكلمم ىلع فارشالا

 اهيف يقبف هترازو ىلع كباتأ نب يزاغ نيدلا فيس هرقأف لصوملا

 ملف < كبانأ نب نيدلا بطق هوخأ يلوو < نيدلا فيس تاه ىتح
 لمحو «نحسلايف يفوت نا ىلا هنجسو ههه. /ةنس هلع ضيقف هفلأي

 ٠ هو هه. / ةنس يف كلذ ناكو « هنم ةصوب ةرونملا ةنيدملا ىلا لصوملانم

 قارعلا مسق ةديرخلا رظنا «  هبف راك حادم هرصع ءارعشلو

 )9١/,04( مظتنملاو (/71١١)ماشلامسق اضيأ ةديرخلاو < )٠١/١"(
 نانعالا تاىوو (186/5) ٠ سىهدلا تاردشو هاو هوب / ةنس ثداوح

 ٠ (15كرلا) مالعالاو 8؟/0)

 )١( قربو دعر الب نوكس يف مودي رطم (رسكلاب) : ةميد عمج : ميدلا <
 (موي د) ىلع اضيأ عمجم و ٠
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 دبأ ةظقب يف 0 يا ا
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 م رك ه ثقداف ام ضب نع 'رصلاو

 مهدعب قاوشألاو مقسلا ينس دق 5

 مقسلاو قوشلاثح ول هو

 ينق رطبو ينب داغي نام زل أم ١

 ساي نقب ني ادق
 ”ةرغاص رهددلا فورص يع كيلا -

 مصتتعم نيدلا لامج دوحب ينأ

 ٍهيئاني اينادلا الم يذلا وه -ه
 مجسلاو ب علا هادن نع تود رأ ىتع

 ادي اىدلاىوه نيح ”مهاح سا
 مره نمو بعك نم ةمام نبا نم

 ء ًأدصلا  ةكرحم  عبطلاو ( هتقر ام ) « لصالا يف هتقراف ام (ه)
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 يمص اف نكح ااه قعدنتا ال تا

 ٠... الو قولخم دوج ه دوج نم

 , راها يدادسو معو 6 اى 42

 هب رراضم تلك وأ فيسلاايناذا

 6 مب 5 5

 هيفخيل ًادمع ةنورغم راسخ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تبرع فارما تاهيه

 ا ناو 07 لقتسمو 65

 6© © مس
 وسو

 0 ل ل ياست «

 0008 ا اذ تنوعت تام

 مستبم هجولا قلط وهو اهباين أ

 للملا برسضي « عوبطم رعش ناويد هلو <« سراف < برعلا داوجأ

 دلوم دعب ةناثلا ةنسلا يف يأ ه١ق 45/ةلس ىف ىفوت « هدوجب

 ( 435 - 47٠/6 ) ركاسع نبا بيذهت رظنا < (ص) مظعالا يبنلا
 ةمام نباو )7/1  8١( ٠ برألا غولبو )١61/9( مالعالاو
 برضي « ةيلهاجلا يف برعلا داوجأ نم ىدايألا ةمام نب بعك وه

 نب مره وه : مرهو < )41/١1( برالا غولب هنع رظنا « هدوجب لكما
 برضي « ةيلهاجلا يف برعلا داوجأ نم < يرملا ةثراح يبأ نب نانس
 همع نباو وه رهتشا « نيلس فا ريا ركلو

 نيب حالصالا ىف اهلوخدب « ةثراح يبأ نب , فوع نب ثراحلا ه

 0148141 //8) يناغالا < رظنا < 6١/ةنبس ىفوت <« ناببذو سبع
 ٠ (9//7/8) مالعالاو « ريهز ناوييد حرشو
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 ابر رتغم وللا ديعب يدك مك
 م بدلا ك دوج نم ينط ويفوىمظأ

 اد كش نيع يلا ظنا

 متتغم رجألا يغابل رج ”يفف
 معن يف بادآلاو ٍلضفلا مّيضم - 4

 مه دنع بادآلاو لضفلا قفتيال
 هل ٍتاريخلا قع ”ماحش رقي | 2-5

 ١ منت مول 58 ا

 رةيعاو ٍشحفلل 5 يذ "0 نم 3

 ممص اهفورعم ىغتبملا نع اهب
 هةيشي سل امع ةحامسلا 'قريصألا

5-7 
 يبدأ ىلع مرج الب يرهد دعي نأ 1

 كك ام ىهلو [ دعس أ] تفلح
 ىم الل م“ 9 2 و ىو در

 00 دخلا ف اهتعمدو الأ ٠

 « لوالا ىلع عقب. ام رثكأو « ةيعارلا لاملا وأ « لبالا معنلا (1)

 ٠ ثنؤيو ركذيو (ماعنا) ىلع عمجيو

 تالا



 اهفلتأو يدقف اهده [ةمبرك] 4

 [ م رهلاو] رقفلااهاوق ىه و أوي دعب

 ةعطاق ٍرهادلا ي داوعو اهقاتش أ _«ه

 معتلتف يرهد ىلع ىدعت كاسع

 ىوهو ةوبص اهيلا ينتضهن أ ام

 مادملاو داتقالا يندمقأو الا
 تا"ا# « ٠ 4 0 ٠ ٠ ٠ 4٠ 4 4

 5م ٠ ٠ ى يل ٠ ٠ ٠» ٠ ٠ 0

 84 ٠+ ٠» ل » » 4 4 ©» ٠» ©
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 « ©« < +« لاتقو

 مى 6 م

 هددلت نع شاو ووو ناك ام
 أ 2

 هدّلجت نم ًائيش نيبلا رداغ ول
 امك ب ١ ىلإ مع ه ع

 ةبضخم فارطاب انبلا اموأ

 سد ي” تت
 ص

 0 ف يرمصص انف نسامو

 01 0 ى ج سام 6

 يأ دمي رض ركاراب ينبعا دن د كمن 22
 هدي ىلع يماهلا يمد حضتنل امف

 : سامو ٠ رعشلا ةرورضل تففخو ( ةزومهم ) أموا اهلصأ اموأ (0
 ٠ لامو « فطعنا داناو 6 ري

 ٠لاس « ىمر باب نم ًايمه ءاملاو عمدلا ىمه « لاقي « ءاسلا : يماهلا )2
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  ه4ثا ل

 «*« و لاقو

 , سه د ر 5 ى < و م م

 قحتلت نيدافلا لمؤت سفن
 و رد 6 3 ك 7: - 2 1

 ريدسب يدع ىلع اعومد يرحن
 6 "ف 4

 اهنم ةانق ولا“ يشو تنمأ دقو تارسس -؟

 قبعلا ربتعلا الولو ىلا الول

 نم اههجو نم همزهب ليللاو - ©

 0 اه رعسش رعش نم هدعسبو اروط

 هدب اهارسم لئلللا ٠هوهووو*٠*+ ب 5

 قفشلاو حبصلا هيف لباقت ىتح
 :يبتتملا بطلا وبأ لاق « نيثدحملا رعش يف اريثك درو تيبلا اذه ىنعم )2(

 ءاكذ يىهو لدللا يف اهريسمو اهكته كس يهو ةحبلملا قلف

 ٠ 7/ط « يقوقربلا نمحرلادبع قيقحت (16/1) ٠ هناويد رظنا
 يرتحملا ةداعع وبا لاهو

 اعوضت امل كسلا نهب منف ىجدلا يف لحرتلا نامتك نلواحو

 اضيرأ هلوقو

 اقر اهيلع ”يلحلا سرجو ًايشاو اهب ريعلا ناكو
 17١/9 ٠ و ١//١61 هناويد < رظنا

 هب ديريو * مالظلا طلتخي نيح ليللا لوأ لوخد وه قسغلا (0
 ٠ اهرعش داوس انه

 دارملاو « سمشلا طوقس دعب برغملا يف ىرن يتلا ةرمحلا « قفشلا (5)
 ٠ اهبورغ تهو « انه هب

 بتالآةهد
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 ىتوقشل كلاذ كل غن هاف وو ا

 رده مار 0 و هرسدع

 بضغتفكيلا ىناسحا رثك أو
 7و © © رم م م

 رس ذات ريغ هب يدح وءأح زاناب أ  ؟

 ى ةم م تهت م ٠ يب 7
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 (*0كي”زار نب عئالط تاراغلا انأ جدع لاقو

1 
 يفالت يف يفالم ك كك انآ

 اكيعي طارق الا مقتت هيلو

 للم نع كينثي ام نصفلا لجخماب
 اكينتي به ءاوه لكو ىووه

 قالب ف دوسأملا رمقلل تحض

 اكولمم كولمملا ءاشرللو رسأ

 « كيرزر نب معئالط ةمجرت هذ ناعالا تافو ىف ءاج دقو
 دف ©« صمح ليرزن ©« ىلصوملا ليا ند هللا دبع بذهملا ناكو ٠٠ ه

 تايبأ ةئالث ركذ مث « ٠ ةيفاكلا هتديصقب هحدمو « لصوملا نم هدصق

 هرعش نم يندشنا امف » بتاكلا دامعلا لاق « ةديرخلا ىفو « اهنم

 حدم ىف هل تراس ىتلا ةيفاكلا ةديصقلا نيتسو سمخ ةنس صمحب

 هل ذّفنف « رصمب هيلا اهذفنأو < كيزر نب عئالط تاراغلا يبأ
 ناكلخ نبا اضيأ رظناو ٠ ه١ « « ةئنهلا ةطعلاو « ةيئسلا ةزئاحلا

 رصم ىلا هجوت رعاشلا نأ ىلع دكؤي < رعاشلا ةمجرت يف (705/0)
 ( همأ ناويدلا يفو ) هجوز باحطصا عطتسي ملو < معئالط دصقو

 ببقن ينيسحلا هللادبع يبأ فيرتشلا ىلا بتكف « ١87 /ةحفص

 فيرشلا لفكتف هرفس ىلع اهب هنيعتسي انايبأ « لصوملا يف نييولعلا
 ٠ هبابغ ةدم اهتاجاح عيمجب هجوزل روكذملا
 6 - /ةقرولا - طوطخم - يبهذلل مالسالا خيراتو

 ب152



 هتعبر 6 هاتف طغأ فين | هع 5

 اكيواسملا حبّصلا يف دسحأو الي ْ

 هتحارو هيف ف رحارلا نماج امد

 اكيف يف شيعلا حور كّفكب ام عد
 يفلك ىلع ًاروتسم كهربي نسل :١ باك

 كونهم تحبص ان أ كريضم انغ

 الس ةاشولا لاق نا بضغت ميفو -

 ةيرلسا تس لا ملعت تنأو

 ١ ومع زىذلاناك نا كلصو تلن ال م

 اكيتذاد نبا دوج يأمظ ىقس الو
 ”ىتف ريخ تاراغلا يبا ةاعدلا يداه  ه

 اكينامأ ىصقأ هناّيطع ىندأ

 مهبلتيف مهاقلي فلألا لتاقلا ٠

 اكينفيف هاقلت فل ألا بهاولاو

 تل زن دقو ىربكلا ةّمفلا فشاك اي ١

 اكيفالت الول الملا لمث بعش

 نم لتقي هنا « ىلوالا فلألاب دارأ ٠ فلألا يهاولاو فلألا لئاقلا )٠١(
 ٠ ييناندلا وأ مهاردلا نم افلأ نيفتعملا عنمي « ةيناثلابو « افلأ لاجرلا
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 ردمأ يف كاناد امف ًاقبس تازرب
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 اوثعساف ك رّثلا شح وحن مهتشثعب
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 و مدرع
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 هلقعم ناك نم قو هتف ملو 5

 اكيرحتو ًاضكر هثح ايدي

 ٠ اوأطوأ « ماشلا مس ةديرخلا ىف : اوؤطوأ ةففل

 ةئز : كينس « عمج ٠ كبانسلاو كيباتسلاو « ةماه عمج « ماهلاو

 6 اس لخادنلا 6 يهو 6 ةدورزملا عردلا ) ةكرحم ) درزلا هقول

 ٠ عردلل ةفص 3  يذاملاو
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 يندعقأ رقفلا نا دوجلا ةبعك اي

 كح ٍضورفم نع لاحلا ةقدو

 ينعمطأو او وج يل كيداغ ”داح دق 4

 اكيراس ءاقستسا يف كيف ةحامس

 ينكسْش عدل ميرك اي يجتادأ نم
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 قرش م. تلم ١ انزن# ىدك نك ال مب
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 تيض ر دقو ياهلا خابسلا ىرأ_م

 اعيكيرشتو ةاواسم نمارلا كتف
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 ٠ ةيحانلا ( داصلا مضب ) عقصلا (؟4)
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 أاضيأ كيثز د نب عئالط تادافلا ابأ حدمب لاقو
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 عمال كبانج نم قرب حال اذا ١-

 علاضألا نجت ام شاول ءاضأ

 هتاف ينفج ”ثتحي ال عيباعت -

 عياتتملا يعمد هالتفادب

 ّى وّسلاىلاوك اا بصخلا نكي ناف « 

 عبارملا ”يتلقم نم تبصخأ دقف

 تلنطع نئاج دم يدب علاطم

 علاطلا كاذل ًاردب تدقف امو

 ىوتلا هراهظاب تّمه ىوه رسو -ه
 عمادملا هيلع تقال ”قيقو 'ىسمأف

 )١( ماشلا مسق « ةديرخلا اهجيرخم )07817/9( ٠
 يبأ لوق هنمو « هاعد « هيبطي هوبطي. هابط « لاقي « مكاعد : مكانا 05

 ةروهشملا هناديصف نم ىننتملا بطلا

 ناجيرلا نم يررلا ةلرشج ينانلاب ف ايط يتسفلا ياش
 ىتح ”لخلاو انناسرف تبط

 .نارحلا نم نم ركناو تيشخ
 ٠ يقوقربلا نمحرلادبع موحرملا قيقحتا )488/4(  : هناويد رظنا
 ٠ ثمُعدأَو ءاط ءانلا تسلقف هلعتفا ىلع « مكابطاو
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 .تنئقبأو رعاد ولل 50 املو -5

 عناص هللا ام نيبلا اهاهاد سوفت

 اهنيبو ينس ٍقوتشلا لس رو انفقو *' 

 عباصأ و اش تكدأ بجا وح

 دلت هيلع ىطغان زحالف - +
 عقاربلا هيلع تّطغ اهئسح الو

 'ىحدلاو كنو ينيب أم نمسنت أ د

 عجاوه نويعلاو انيلع ءاطغ

 يس ب ع برا
 عئادو يهف هللا دوهعلا يف ىقت

 اهلخب ةّيلهاج يفانب ىدامت ١
 عداش سانلا يف فورعملاب ماق دقو

 امدع "تم لا لل دسحو با

 عئالط ءاخسلا 'سمش ًاعلاط ادب

 ) )1١اهلحن : نيتضورلا يف ٠
 ناهدلا نبا جرخ ام نسحأ امو » ٠٠ نيتضورلا يف ةسماش وبأ لاق (107)

 ركذ مث « اهلآوأ ةديصق نم هلوق يف كي”زر نبا حدم ىلا لزغلا نم
 ٠ نيتسلاو « علطملا
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 اا ةحدمب لاقو
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 6 مب مع

 قئاد ةريزجلاب رصع عجربأ-١
 قداتتا ام ردع ىشأو. نفق

 هتوعو دوريسلا داكيأ يلايل ٠

 :ةلاومل مومهلا تاّمأو اياده

 هركذ ط سف نم بلقلاوحصي تلق اذا - ©

 .قراب حال وأ كنأألا ف فتاه اعد

 اهنمو
 هلض نيبلا ةعاس يكاشتتلا انكرت -

 قشاع لضنا نيبلا موي و رغ الو

 يذلا الو انيضق ىوكشلا ةذل الف - ه
 قباوسلا عومدلا هتفخأ هانرتس

 أاددبم قيقشلا قش رْولْؤل نمف - ١
 سم

 قئاقشلا هلع احس تارج س دوو

 ناوع : عمج « نوعلاو « ءارذعلا . يهو « ركب « عمج . راكبا 2(

 < ”مأ « عمج : تامأو ٠ مئاهبلاو ءاسنلا نم اهّنس ىف فصّتلا : يهو
 لصألا اهنا لبقو < تاهما نيبو. اهنمب قرفلل ا سانلا ريغل اهنا لمقو

 ٠ ًاضيا ةقلاطو قلاط : عمج < قلاوطو + ( تاهمأل )

 ٠ "دخلا < قيقشلاو « عومدلا : انه ٌولؤلاب دارا ()

- 



 © مث 6 و2

 ةسلخ قئاعتلا انواع نحت اذا -

 قفاوخ بودقلاو ريفا انالع

 اهنمو

 اتئنسو ٌودهلا دعب رةرئازو - م

 .قلامهسو ه0 نيشنت هماهم

 يفقدافم تار 0 2 نم ند 3-3

 قرافملا 56 نأ م 0 لهو

 اهط نم ده دق ملا ط رفو تلاقو ٠
 قئاشمو يدب يد كل

 نسل وه "تانذاك انع كيلستأ-١

 قداوّصلاينامألا كيلسن تلخ امو

نم « ًاسلخ ءىثلا سلخ م لاقي : ةسلخلا ف
 ةاطتخلا « يرض باب 

ش أطخ « رسكلابو « ة“رملا ( حتفلاب ) ةسلخلاو ٠ ةلفغ ىلع ةعرسب
 أ

 ٠ ةسلخ « ( مضلاب ) هباوصو « انرصع ىف موقلا نيب

 « عمج : قلامسلاو ٠ ةدسبلا ةزافملا همهم « عمج هماهم (4)
 مس مه ل

 ٠ فصفصلا عاقلا « رفعج ةنزب « قلمس

 وأ فوص نم ةيسكا يهو < ( طورملا ) دحاو ( ميما رسكب ) طارملا )1١(

 اهرسكبو ءاثلا مضي * يدث عمج : ”يدّدنلاو ٠ اهب رزتؤي ناك زخ

 + اننا

 ل 777



 يكتشو مون ريغ يف يقتل ىتم-5
 , 60 / 6. و مب

 قئاشنيبلا ىوحنميكشيو قوشم

 يكل ريسرت ع يار نادال
 نباوبيرعلا رب تاو نادرع  قئاوص رقلا لع كنتو دا قنا

 هبابعو هرد هل رحللا روض 65

 , 4 و 5 ,

 قعاوصلاو ىدنلا هيف امحلا بوصو

 وو ع 1 ع

 ىدتلا وبا تامركملا بر برحلا وخا_6١

 لانا ملا لا بع نعلا تلح

 م زان وهو ا نم احلا لاثي تا

 2 6 - 1 ٠

 قسابوهو هع رفنم ىنجلا ون دبو

 مهرفاظ لتق هنوك و 2)سابع نييرصملاريزو ةياكح يف اهنمو
 : ةنم راثلاب دخأف كبنازر نأ ءاحو رصقلاب همامعأ نم ”ةعامجو

 ٠ ركنملا دض « فورعملا وهو « ركنلا دض : فارعلا (8)

 ةفيلخلا لق يذلا « يجاهنصلا سابع وه سابع نييرصملا ريزو )١(
 رصقلا لها احلف  ةدصقلا ىلعا ىف درو امك رفاظلا ىسلو  رهاظلا

 يلوو ةوقب كي”زر نب عئالطلا ةنوآلا هذه ىف ةرهاقلا لخدو « هيلا

 - ةديرخلا رظنا ٠ ه هوى ةنس هللا رصنب زئافلا ةفلخلا ةرازو

 1817/١ ( ٠ ) ماشلا مسق

 ب 558 -



 ى 60 مج

 ًاهذم ردجنلل ماع :ئاذ املو 1

 قفاث هنع ناك دقام قينهظاو

 مهكاله ف مهماعتا نم قفناو تا

 قئالو قيلخ يريع هب ءازج
 مهيلا اهولوط مه ادي دمو

 قئاوبلا هنم رصقلا لهأب تّلحو

 ًاعراسم ءاعأدلا تيسلق كوعد ١

 قئاخ وهو مهب رك مهنعأ تجر فو

 ربئاتكب مهبتك نع مهتب واجو
 قباوسلا باحسلا نسماهب رمت

 "ىلا 0 توفي نأ ”ءاحر رو

 قئاس ةنهيلا نيح هلجانف
 مم م

 هفلخ فتحلا فّلخ دق نأ رادقو

 قفاوملا يفاوملا فتحلا همادقو

 ْ 'ىضقنا امو ايانملا نس أك هبر ىقس 4

 .قئاذ س اكلل وهو "الا سهسشلا هل

 77ه



 *ه لو

22 7 

 ىدمعلا ةبناجم ينبناحب يحضي ١-

 ميدن حابسصل | ىلا وهو تيحو
 و و 7 5 ١

 هطظفلو « بسيقرلا ىشحب ىب لسمو ب *

 6« © ص

 ميلست هظاحل جحلغو « متش

 : هيفو « ديمحلادبع نيدلا ىبحم دمحم : قيقحت نابعالا تايو يف 0
 ٠ < هظفلف ٠٠٠٠« يناثلا تيبلاو < ادملا
 هشو « يدرولا نباو

 ”ميلست هنوفج ءلمو م متش ١ هظفلو « ةاشولا ىثخي يب رميو
 ٠.٠٠ هظفلف : بدالاو خيراتلا لوصا ىفو

 ىحضأ ١ يربكعلل ناينتلا
 ميلست هظاحل وشحو ٠٠و هلفلو ةاشولا فوخ و

5 5 



 هتفش يف ةلحن هتبسل مالغ يف لاقو

 تح 0 تت

 يي ا 6 م

 ”لجأو ءىش مركأ تلآ

 رةفش ف اهتلسل ترثأ-؟

 لبقلل "الا هللا اهارب ام
 مى 6 م ا 6 4

 اهتيب هيفب نأ تبسح »م
0 

 مه مس مب صدا 6 9 مب سس 2 عه 6

 لسعلا لثم هتقبر تار ذا
 و

 : ناكلخ نبا يف 69

 ل 7331



 63 يع ةعيسللو

1-0 

 ,بييحلا نع سيل ناولّسلا نع « اوقدص ءالس اولاق - ١

 ايزالا كرت ملف اولا تا

 ٍبيقرلا فروخ خف كلف هز

 عم شيعي فيكف اولاق

 ٍبيجعلا نم تلقف اذه

 نا < ماب /ةقرولا « ةبهش يضاق نبال « نييوغللاو ةاحنلا تاقبط ىف (*)
 نب دمحم نب دمحم نب ديز هللادعع يبا نيدلا ءامضل <« تاسبالا هذه

 ٠ لصوملاب نييولعلا بيقن <« ينيسحلا هللادع

 بدالاو خيراتلا لوصأ يف (0

 بيقرلا فرص نم تلف
 ؟* بدالاو خيراتلا لوصأ يف (0)

 عم شيعت فيكف اولاف
 : ناكلخ نبا ىفو

 ل



 قشمد حدم يف هلو

 (*7هطخبو رك اسع نبا ىلا صمح نم اهبتك دقو

 ل الا

 6 رو و و
 اهش تضم أمانأو قشمد 1 اذ 9 ٠

 اهيداغو اهيداس بحسلا نطاوم

 ةليش هل رلاهص مه دأ حا

 اهيدبيو ًادوط اهرتسي ءارفص

 همضرت تبثلا نينج لازي الو - *
 اهيضارأ اشحأ يف نزملا لماوح

 ( اهبرينل ) يبلق هّبح ىضق امف - 4
 ( اهيداول ) يذدو هبحن ىضق الو

 ( اييتوددز لابلس نع تلف الو  ه

 اهيداج داج يتب تيسن الو

 اهيداعو اهيرداب بحسلا لماوح صيصنتلا دهاعم يف )١(

 رودبلا علاطم يف (1)

 « قشمدب ةروهشم ةيرق برينلاو « اهب رسل يبلق هبح 'ىضق امف
 ٠ (808/4) توقاي

5 0 



 ه و مس و 7 5 ع

 تيشح ىبظ يضام اه راهنأ نأك -؟

 اهيشاوح يف نيجل نم ًارجانخ
 اهتبؤرب يقاوشأ هللا ىقس الف - *

 اهبدقف دعب ءىمس قتنيع فار 0

 اهلطاع ثيغلا ىلح نيح اهل ًاهاو - م

 اهبيراع قارو ألا ىسكاو الثكم

 هلمحم ن نما ب وص ضرألايف كاحو 8

 ايدي هيداوغب اه رش

 ( اهفوفم ) ًاتسح عدت مل ةجاببد ٠١

 اهشوم ىلا هلو هاتأ هلا

 ةكحاش .ووثلا نف.كلآ وترتادؤ#

 اهيكنت يمسرولا نم نياع تاب ذا

 تلمتكا دق ار اهل ابر حودلاو

 اهيصاون تباش امنيح اهبابش

 اهيشاوم 'ىقبأ امو هاتأ الا اهقوفم انسح عدم مل ةجابيد 0 1 رن ع عاطلاو 0
 قالعالا : نع بيوصتلاو « اهفوقي . لصالاىفو اهفوفقم ” بيدهتلا قو

 ٠ ةريطخلا

 ٠ قالعالا نع بيوصتلاو « اهل ابر : لصالايف (010)

 سل 795



 امحلا قدو اهل ينفي ىوشن 1
 اهيقست ءاونألا ديو اهقادوأ ىلع ش

 اهلفاسأ تارضخاف بارشلا اهل افص -14

 اهيلاعأ تضيباو لظلا افض ىتح

 "تصققر دق ناصغألاو رهنلا قّفصو 1١

 اهيقارت نم ”ددب هنطقنف
 امهدئالق ىه وأ اهيضتر ؛اهناك بكا

 اهيلآل تلاثئاف مظّلا اهناخو

 اهبقاوس ترحأ دق ءاملا نيعأو 1

 اهيقاوس تراج دق لجنلا نيعألاو
 تدشو هلثم "نصف "نصفلا لباقو 6

 اهبرامق اهتاحأن اهرامقأ

 تحرتقا ام عامسأللو ظاحللف 14

 اهيداش توص وأ اهنداش هحو نم

 ٠ افض : قالعالاو بيذهتلاو « تضيباف : علاطملا يف (14)
 ٠ ةصفار : قالعالا ىف )١0(

 ٠ تراح : بيذهتلا ف ١0(

 ٠ مامحلا نم برض وهو : يرمف اهدحاو : يرامقلا )١8(

 ٠ ظحاوللو : قالعالا ىف )١9(

 ك5 10 3



 تن مارغلا طرف نع ةميزعلا اذا

 هظحاول ًانيح تبلج اذا ميد-

 اهب ءاج ركوحملا هفرط ةيانح

 ايينا رفخلا ةضياخ نانو

 .تدرتش املك "ليش ىباكلا "لقي داع

 اهيفامب هتساقف هيف ءام يف
 ينرك ذتو ًامدق انهت ىقيع قاتشأ بال

 اهيلايل نم ًاضيب دوسلا يمايأ
 اهنك اس قاذ ال ةّثج يف نحنو

 اهيناغم اسؤب تفرع الو أسأب

 ٠ اهيملتف ركاسع نبا يف (؟١)
 ٠ انسح لصالا يفو ٠ توملا وهو ًاننح : قالعالاو ييذهتلا يف (99)

 علاطملا يف (79)
 اهسسآ رضخملا هضراع ساو اهناج روحملا هفرط ةيانج

 ٠ اهضاج بيذهتلا يفو

 : قالعالاو بيذهتلاو علاطملا يف 149

 اهف امب هتساقف هش ءام يف تعرش املك ىلجخ ساكلا لقت

 ٠ ينركذتف : علاطملا يف (؟2)

 ٠ اهيناغم اسأب تفرع الو ًاسؤب قالعالاو علاطملا يف (؟0)

- 



 ةرغاص قسعلا "دوت حود ءامس 4

 اهيحاون يف ًاموجن يدبتو انع
 ةيحان "لك يف اهب رودللا ىرت اا

 اييهنشا ره زلا موجنلل ةدودمم

 ىنح ليل اهان ززه نوصنلا اذا 4

 اهضارأ امع اهتكاوك تراص

 ةعئاب ءاملا لثم ءارفص "لك نم اه

 اهيظلت يف دان رمج اهلاخت

 اهلك أ دنع ولحت معطلا ةذبذل ٠

 اهسئار دنع ىحت نوللا ةنهب

 نترك اذآ دعب لع يرعب تيل ابا

 انيهيسالا نهاذلا "لوط .تينل ةباضغ

 ٠ اهيحاون نم ملاطملا يف (55)
 ٠ لك نم : قالعالاو موجنلا : علاطملا يف 0*0

 'ىصحلا راغص يىهو « ءايصح اهلصأو اهتزمه تفذح ابصحلا (؟8)
 ٠ نزولا ميقتسي ال اهبو « ءابصح : بيذهتلاو قالعالا يفو

 ٠ بيذهتلاو علاطملاو قالعالا نع « بيوصتلاو « رفصأ لصالا يف (؛5)
 : قالعألاو علاطملا يف )٠(

 اهيئار دنع 'ىلجت نوللا ةيهب 2 اهلكأ دنع ولحت معطلا ةيهش
 ال 050979



 6 5 6 يس

 مهدعب دعب دجو ثيداحأ يدنع
 اهيورت نيعلاو اهدحجأ ”لظأ

 مست هل يدنع بحاص اهب يل مك
 اهيدؤأ ام هدايأو ةريثك

 ينبحاصف راتخم ريغ هتقراف 4

 اهيفخأو ينيفخت هنم ةبابص
 تمطقناف بررقلا دعب بتكلاب تيضد-؟

 اهيشاوح يف ًامالس تيضد ىتح
 بجع الف لضف يذ ريغ ينلعي نا -

 اهيباه ليخلا تاقباس ىلع ومس
 ”لحز اهو « ءاذقأ هولعت ءاملاو م7

 اهيلاع وهو ًارون بكاوكلا ىفخأ

 ٠ اهيوري عمدلاو : قالعالا يف (0)
 * معن : دابا (88)

 : قالعالا ىفو « اهيناه لبخلا تاقباس ىلع ىمسي ١ علاطملا يف ()
 بيطلا يبأ لوق يكاحي تببلا اذهو < بارتلا يباهلاو ٠ ومست
 يذلا

 ”ماتقلا ٌكحناو شبجلا 'ىلاعت لحم وذ الا لعب. مل ولو

 : علاطملا يف (0)
 اهيلاعوهو ًارون بكاوكلاىفخأ لجر اهّؤادقأ هولعي ءاملاو
 ٠ قالعالا نع سيوصتلاو م اهاثغ هولعي : لصالا يفو

 اخ



 ينم دقت ام دجب ادح ناك ول +

 يبدأ ىلع رداع نم يلومخ يف ام_ مو

 اهيلهأو ايندلا ىلع داع كاذ لب

 ٠ دحبدج : علاطملا يف (*م)

 مايجاطوا دولا سا قامو
 - 7م



 ام

 (*97قتسفلا ف لاقو

 7 6 حج

 اهتبأد ذا اهتهسش ةقتسفو ١-

 ش معنا وتلق أ تباع دقو

 هر رح طسو ءارضخ ةلجربر  "؟

 ميدأ فالغ يف جاع ةّقحب

 القاهرة  41"١ه ) /ةحفص 714 ( ٠
5 0 



 ناويدلا سراهف

 عجارملا سرهف - ١

 مالعألا سرهف - +

 عضاوملاو ةنكمالا سرهف 8

 يفاوقلا سرهف - 5

 رعشلا جيرختت سرهف - ه

 تاسيوصتلاو قحالملا سرهف 5

- 55١ 



١ 

 ل ؟

 تا

 ت0
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 عجارملا سرهف ١

 ٠ ةرهاقلا  ةزمح فطللادبعع روتكدلا  ةسلصلا بورحلا بدأ

 م1958 - توريب - يرشخمزلا دومحم هللاراج  ةغالبلا ساسأ

 يلع 8-5 : ةمجرن  نرات ميلو « هخيرأتو هتصق . ريكالا ردنكسالا

 م1957  ةرهاقلا

  داوج ىفطصم روتكدلا - طوطخم  بدالاو خيراتلا لوصا

 5 ؟ 4 / دلجملا  فلئلؤلا هنازخ

 الاعلام  ) 1١ ١٠١ ( م1984  ةرهاقلا  يلكرزلا نيدلاريخ -

 م89 ٠

 نبا ( 7 - ١ ) - ةريزجلاو ماشلا ءارما ركذ ىف ةريطخلا قالعالا
  ناهدلا يماس روتكدلا قيقحت <« ىلع نب دمحم نيدلازع دادش

 ٠ ماو85 0 قشمد يسن ر فلا دهعملا تاعودطم

  ةرهاقلا  يساسلا ةعبط  يناهفصالا جرفلاوبأ )1١-880(  يناغالا

 ٠ توريب ةعبطو

 ماو81/  ةرهاقلا يلع درك دمحم (؟١1) ناسبلا ءارما

 قيبقحت ب ةرهاقلا  يطفقلا نيدلالامج )1١(  ةاورلا هانا

 ٠ ماو6*٠  مهاربا لضفلا قرأ تيك

 نب دمحأ نيدلاباهش  نورقلا سداس ريهاشم يف نويعلا ناسا ١
 - دادغب ب فحتملا ةتكم طوطخيم  ةبيذع نباب فورعملا دمحم

 ٠ [796] همفر

 «ىلوملا داج دمحأو « ميهاربا لضفلا وبأ  ةيلهاحلا يف برعلا مايأ 9

 ٠ ةرهاقلا يواحلا يلعو

 سل 35875 تأ



  ةرهاقلا (  م١ )  يوحنلا نابح يبأ ريسفت  طيحملا رحبلا ١ع

 ه١ ناب
  رمع نب ليعامسا نيدلادامع ريثك نبا ظفاحلا . ةياهنلاو ةيادلا 5

 ٠ ماو:  ةرهاقلا - )١5-1١(

 ةرهاقلا )١-4(  ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأ  نييبتلاو نايبلا
 م1958  نوراه مالسلادبع قيقحت

  يديبزلا ىضترم دمحم  سوماقلا رهاوج نم سورعلا جانت - 4
 ٠ هام".  ةرهاقلا )-١١(

 ةرهاقلا - يدرولا نب رمع نيدلانيز )١-5(  يدرولا نبا خيران - ١
 ٠ ها1746

 نباب فورعملا ىلع نب دمحم نيدلالامج  لامكالا لامكا ةلمكت 4

 ٠ ماوهال  دادغب  داوج ىفطصم روتك دلا قيقحت ينوباصلا

 ( نماثلا دلجملا )  طوطخم  ركاسع نبا ظفاحلا  قشمد خيرات 9

 ٠ قشمد  ةيرهاظلا ىتكلا راد

 ١" دواد  قاشعلا قاوشأ ليصفتب قاوسالا نييزنا الانطاكي  القاهرة 

 لم٠
 نب يلع نيدلا ةقث ظفاحلا (  عباسلا دلجملا )  ركاسع نبا بيذهنا ١

 ٠ ها8979  قشمد  ركاسع نباب فورعملا  نسحلا

 ١ - يربطلا رفعج وبأ  نآرقلا يآ ليوأت نع ناببلا عماج )١-1١(
 فراعملا راد كاش دمحم دومحم قضقحت القاهرة 

 نيسحلا نب جرفلا يبأ نب نيدلاردص )١-05 ةيرصبلا ةسامحلا »8م

 ٠ م1954  دنهلا دابا رديح  يرصبلا

 نوراه مالسلادبع قيقحت  ةرهاقلا  ظحاحلا - )١-/0(  ناويحلا

  بتاكلا يناهفصالا دامعلا  رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ 7٠ه

 ل 5555



  قشمد لصيف يركش روتكدلا قيقحت )١”( ماشلا مسق -أ
 ٠ ماوهؤ

 ب دادغب  يرثالا ةحهب دمحم قيقحت )١-07( قارعلا مسق - ب

 ٠ ماوؤ54  ماوه1

 يفوشو سابع ناسحا  قيقحت  لوالا ءزجلا  رصم مسف  ج

 ٠ م١98١  ةرهاقلا  نيما دمحأو فض

  يفارعلا فحتتملا ةيتكم - طوطخمم يجافخلا بدألا ناويد - *6

 ة. دادتنف

 هللادنع قيقحت” نيدلا لامك نمحرلادع  بسقنلا نبا ناويد  ا”/

 ٠ م1957  قشمد  يبرعلا يملعلا عمجملا  يروبجلا

 ياو  ةرهاقلا  لعامسا دمحم يواصلا قيقحت  ريرج ناويد 48” 

 5 يفوفربلا نمح رلادع قيقحت يراصنالا تبا نب ناسح ناويد 79

 ٠ ماوا9  ةرهاقلا

 م1564 - توريب  صربالا نب دسع ناويد ا

  كيزر نب عئالطلا ناويد ١#“

 ٠ م904١ ب ةرهاقلا  يودب دمحأ دمحأ روتكدلا ةعبط -أ

 ٠ م1954  فجنلا  ينيمالا يداه دمحم ةعبط ب

  يودب دمحأ دمحأ روتكدلا قيقحت' )١-5( لضافلا يضاقلا ناوبرد ما“

 ٠ ما١95  ةرهاقلا

 - يبنتملا ناويد ب مع

 ٠ م1982  ةرهاقلا )١-4(  يقوقربلا نمحرلادبع حرش -أ
 قيقحتت  (ناويدلا حرش يف نايبتلا)  يربكعلا ءاقبلا يبأ حرش - ب

 ةرهاقلا - يبلش ظيفحلادبعو يراببالا ميهارباو اقسلا ىفطصم

 ماو“
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 ٠ م1568 رداص راد  تورسب ينايبدلا ةغبانلا ناويد 5

 ٠ م1568 - توريب  رداص راد - ةرئنع ناوبيرد .  ه

 - نسح ةزع روتكدلا قيقحت  يدسالا مزاخ يبأ نب رشب ناويد - "“

 ٠ م٠195  قشمد

 ةرهاقلا )1١-7( يسدقملا نيددلا باهش  نيتلودلا راخخا يف نيتضورلا اال

 ٠ ه4

  طوطخم  يبهذلا نيدلاسمش ظفاحلا  ءالبنلا مالعأ ريس 8

 ٠ قشمد - يبرعلا يملعلا عمجملا ةروصم (  رشع ثلاثلا دلجملا )

 )١-4(  يلبتحلا دامعلا نبا بهذ نم رايخأ يف بهذلا تارذش مو

 ٠ ها “ه٠  ةرهاقلا

  ةسامحلا حرش ب 49

 : قيقحت )١-4( دمحم نب دمحأ يلع وبأ  يقوزرملا حرش -أ
 ٠ م1968  ةرهاقلا  نوراه مالسلادبعو نيما دمحأ

 ةرهاقلا )١-5(  يلع نب ىبحي ايركز وبأ - يزيربتلا حرش - ب

 ٠ ها595

 ١ - يشيرشلا دمحأ سابعلا وبأ  يريرحلا تاماقم حرش ) ١-7 (
 القاهرة  ٠٠ب هام ٠

 راطعلا روفغلادبع دمحأ قيقحت ١-5 (  ) يرهوجلا  حاحصلا 97

 ٠ م1985  ةرهاقلا

  يونسالا نسحلا نب ميحرلادبع نيدلالامج  ةيعفاشلا تاقبط 5

 ٠ [ةإل»ه] همقر  دادغب ةماعلا فاقوالا ةكم . طوطخم

  ه1875  ةرهاقلا )١-5(  يكبسلا نيدلا جات  ةيعفاشلا تاقبط - 5

 « ةيرهاظلا ةشكملا طوطخم  يتكلا ركاش نبا  خيراوتلا نويع  ؛ه

 ٠ قشفمد
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 ٠ م1556 توريب  ةعسصا يبأ نبا  ءاطالا تاقط يف ءانالا نومع - 5

 ٠ ما987  قشمد ىلع درك دمحم  قشمد ةطوغ - 47

 قيقحت )١-5(  دمحأ نب دمحم يتتكلا ركاش نبا  تايفولا تاوف - 44
 ٠ ماؤها ةرهاقلا  دسحلادع نيردل ا يبحم دمحم

  ةرهاقلا / )1١-5(  يدابازوريفلا نيدلادحم  طمحملا سوماقلا

  ةرهاقلا )1”(   درملا ساعلا وبأ  بدالاو ةغللا يف لماكلا هو

 ٠ ها747  يرهزألا ينومجلدلا ميهاربا قيقحت

 فورعملا ىلع نسحلا وبأ نيدلازع )١15١(  خيراتلا يف لماكلا ه١

 ٠ ةرهاقلا  ريثالا نباب

 م1441  لوبناتسا  ةفيلخ يجاح )5١(  نونظلا فشك  ه؟

 ٠ م1585 توريب - )١-١6(  يجرزخلا روظنم نبا  برعلا ناسل ها“

 دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ ينادملا )7١(  لاثمالا عمجم 4

 ٠ ها7م45  ةرهاقلا

 نب لضفلا ىلع وبأ يسربطلا )١-5( نآرقلا ريسفت ىف ناببلا عمجم ب *

 ٠ ماو8ا/  اديص  نسحلا

 - قحلادبع نب نمؤملادبع نيدلاىفصل )1١-(  . عالطالا دصارم هه

 ٠ م1964 ةرهاقلا يواحسلا دمحم ىلع قيقحت

 نبا طبس )١-9( نماثلا ءزجلا  نابعالا خيرات يف نامزلا ةأارم 5

 ٠ ماوهال دنهلا  داباردح  يزوحلا

 ةينيسحلا ةنازخ راطعلا دمحأ  طوطخم  (؟-١) قئارلا عومجملا هال

  ةيمظاكلا  ةيردصحلا

 دادغب ةماعلا فافوالا ةبتكم  طوطخم  يلصوملايدعسلا ةعومجم هم

 ٠ [8ا/:] اهمقر

  ثويلجرم ةعط  يومحلا توقاي )7/1١(  ب ءابدالا محعم 69
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 ٠ ماو ةرهاقلا

 ٠ مجعم الللدان  )١-١١( توفاي الحموي  القاهرة  19٠5م ٠

 ١ داؤف دمحم  ميرركلا نارقلا ظافلال سرهفملا محعملا عبدالياقني 

 ةرهاقلا ٠

 ٠* ماو61  قشمد ب ةلاحك اضر رمع )١6١(   نيفلؤملا مجعم اإل
 نسح دمحأ < ىفطصم ميهاربا فيلأت )١-8(  طيسولا مجعملا ب 0#

 م195+  ةرهاقلا  راجنلا ىلع دمحم « رداقلادع دماح م تايزلا

 ةينيطنطسقلا  بئاوجلا ةعط ب نامزلا عيدب ينادمهلا تاماقم - 5

 ه4

 قيقحت  يسابعلا دمحأ نب ميحرلادبع )١-4(  صيصتتلا دهاعم 8
 ٠ م1957 ةرهاقلا  ديسحلادع نيردلا يبحم دمحم

 ما188+  ةرهاقلا  يقاملادبع داؤف دمحم  نارقلا بيررغ مجنعم - 5

 بغارلاب فورعملا دمحم نب ينيسحلا مساقلا وبأ 2 بغارلا تادرفم - ا
 ٠ م١951  ةرهاقلا  ينالدك دبس دمحم قبقحت  يناهفصالا

 ملاس نب دمحم نيدلالامج  بوي.أ ينب راخأ يف بوركلا جرفم 4
  لايشلا نيدلالامج روتكدلا قيقحت  لوالا ءزجلا  لصاو نبا

 ٠ ماو##6 ةرهاقلا

 دمحم نب دمحأ يمويفلا  ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا - "9
 ٠ ماو7١  ةرهاقلا

 يلوزغلا هللادبع نب يلع نيدلا ءالع  رورسلا لزانم يف رودبلا علاطم ال٠

 ٠ ها ٠٠  ةرهاقلا ب

 ١ م1958  ةرهاقلا  ءاملعلا نم ةنحل  ةرسمملا ةيبرعلا ةعوسوملا 1

 يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ  ممالاو كولملا خيرات ىف مظتنملا

 ٠ هزمووا ا هزعوإل ب دنهلا  داباردح  يزوجلا
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 فسوي نيردلالامج )١-/( ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرهازلا موجنلا

 ٠ م1978  ةرهاقلا ىدرب ىرغت نبا

 ب يردنللا دمحم نب هللادنع ءاقنلا وبأ  ماشلا نساحم ىف مانالا ةهزن د /4

 ٠ ها١#41  ةرعهاقلا

 كراملا تاداعسلا وبأ نيدلادحم  رئثألاو ثيدحلا ييرغ يف ةياهنلا اه

 دومحم « يوازلا دمحأ رهاط : قيقحت (ه-1)  ريثالا نباب فورعملا

  ماو#5 ةرهاقلا يحانطلا دمحم

 دمحأ قيقحت  يدفصلا نيدلاحالص  نايمعلا تكن يف نامهلا تكن ه5

 ٠ م1911  ةرهاقلا كب يكز

  راوصم طوطخم (  ريثع سماخلا دلجملا ) تايفولاب يفاولا ا
  دادغب ةعماحل ةيزك رملا ةقكملا

  سودع نب دمحم هللادع وبأ يراشهجلا  باتكلاو ءارزولا 4

  يبلش ظيفحلادبعو يرابالا ميهاربا ٠ اقسلا ىفطصم قيقحت

 ٠ ما584  ةرهاقلا

 م1444 ةرهاقلا  ناكلخ نبا يضاقلا )١-5(   نايعالا تاشو  ا/
 ٠ ديمحلادبع نيردلا ىبحم دمحم ةعبط

 ماوه١  لوباتسا  يدادغبلا اشاب ليعامسا )١-( نيفراعلا ةيده  مل»

 - 7”ةق



 سىس ١0 مم
 ال

 ١65 ( يبنلا ) للخلا مهاربا

 ١م" 6١٠1ه < مل( دمحأ يضاقلا ) ناكلخ نبا

 ٠ ةا/لو تاداعسلا وبأ نيدلادحم ريثالا نبا

 ٠١ ٠ نيدلازع ريثالا نبا

 ٠ هب دعس وبأ نورصع يبأ نبا

 ٠ ١٠إ/ دمحم نب هللادبع نيدلا فرش نورصع يىبأ نبا

 ١84 ٠ نيدلا باهش نورصع نبا نبا

 ٠ ه ( دمحم نب دمحأ وبأ ) ناهدلا عماج نبا

 ٠ ا ١١< (نساحلا وبا) يكبانالا ىدرب ىرغت نبا

 ١55 ٠ باشخلا نبا

 ه٠ 5 ( دمحم نب نسح دمحم وبأ ) ناهدلا نبا

 ٠ ا/ ( يراصنالا جات نب ىبحي ) ناهدلا نبا

 ٠ 5 كراملا نب دعس نيدلاجات دمحم وبأ ناهدلا نبا

 ٠ ه ( مسرد نب حلاص ) ناهدلا نبا

 (  كراملا نب كراملا ) ىطساولا ناهدلا نبا

 ٠ * يلع نب دمحم نيدلارخف يضرفلا ناهدلا نبا

 ١١ ٠ ( رمع نب دمحأ ) جيرس نبا
 ٠ 59 دعس نبأ

 1١49 < 719 ٠ < م( دمحم نب ديز هللادبع وبأ ) هللادسع نبا

 0 سا نبا
 ٠1١ < ( خرؤملا ظفاحلا ) ركاسع نبا
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 ٠ 9 ةهش ىضاق نبا

 1٠١ ٠ ءادفلا وبأ نيدلادامع ريثك نبا

 7١١ ٠ < 5 ( يدايالا ةمام نب بعك ) ةمام نبا

 ٠١6 ٠ يسلبارطلا رينم نبا

 ١١١6 ٠ ( نمحرلادبع نيدلالامك ) بيقنلا نبا
 ٠*7 ٠ يدرولا نبا

 #1١88 ٠ يربكعلا ءاقبلا وبأ

 ٠ 5ا/ قيدصلا ركب وبأ

 ٠ اه ء لال « 9١ه 41١ يسدقملا نيدلا باهش ةماش وبأ

 7٠١9 ٠ رقنس قآ نب يكنز كباتا

 1١9 ٠ < ال4 ( روتكدلا ) يودب دمحأ دمحأ
 ١4 ٠ < 18" اثاب روممت دمحأ

 ١١١ ٠ ( يردصحلا ) راطعلا يح |

 ٠ ١١ال ذقنم نب ةماسا

 ٠٠ < ١ءلا ٠ ( نينرقلا وذ ) ربكالا ردنكسالا

 ٠ ها“ هوكريش نب دمحم نيدلارصان نب نيدلادسأ

 ٠ الء. وطسرا

 7 25٠١ ١48 < م ( ميحرلادبع نيدلا لامج ) يونسالا

 ٠ ا9+٠ ( ىموم كلملا) ف رشالا

 ٠ مثا/ نسسقلا ٌقرما

 7٠٠١ ٠ ( ةريمألا ) ساسمسلوا

 [ ب

 7١6 ٠ ( ديلولا ةدابع وبأ ) يرتحبلا
 ٠ ال٠6 ( ءاقللا 7 دمحم نب هللادع ) يردللا
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 ٠ ه٠ ينادمهلا نامزلا عبردب

 ٠ 6١1ه < 5ا/ مزاخ يبأ نب رشب

 ٠ ه٠ ةناوع نب رش

 ٠ 19* بوي نب حرف نب هاش مارهب
 ١7/4 ٠ ( كراملا نب فسوي ) ناس

 [ تاز

 ٠ الوع م ايوان نويأ نب هاشنارون

 [ ث ]

 ٠ 87 سابعلا وبأ بلعت

0 

 ٠ 5 علخم ليثاربج

 ٠ 4 هيطع نب ريرج

 ١١٠١ ٠ ايقيزم ورمع نب هنفج
 ١١ ٠ ( روتكدلا ) لاسثلا نيدلالامج

 ١١ ٠ < م ( ريزولا ) يطفقلا نيدلالامج

 .7٠9 ٠ ( يلع نب دمحم رفعج وبأ ) ريزولا نيدلالامج
 ٠ اال دامح نب لعامسا يرهوجلا

 [ ح ]

 ٠ امإ» يئاطلا مت

 ٠١ ٠ هفيلخ جاح

 ٠ الؤأ عاام ةثراح يبأ نب فوع نب ثراحلا

 + 1٠١7 ( هللادبع يبأ نب ىلع نيدلا بذهم ) شاقنلا ميكحلا

 أه”4 



 [ خ ل

 ٠ هأ نيدلا باهش يجافخلا

 [ د

 ٠ 7 ىلع نب دمحم نيرددلاسمش ناهدلا

 [ ذ ]

 ٠ الإو < هال 21 < 1 ظفاحلا نيدلا سمش يبهذلا

 [ د ل

 ٠ #4 يريمنلا يعارلا

 ٠ اه يناهفصالا بغارلا

 ١55 ٠ ( نيدلا حالص تخا ) نوناخ هعببر

 ءالإو ءااطلإ علو مادا ( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ) مظعالا لوسرلا

 ٠١8 ٠ ( يساسلا ةفيلخلا ) ديشرلا
 ٠  ىبسع نب يلع يناهرلا

 [ ف ]

 ه٠ 414 ءاب'زلا
 «٠ الووه يلع يكز

 71١ ٠ 459 ىملس يبأ نب ريهز

 [ س

 ٠ .ا/ < 7٠ < 7٠١4 يزوحلا نبا طبس

 ٠ دا“ عرج بويأ تنب ماشلا تس

 ٠ 55 ( ثراحلا تنب رداص ما ) حاحس

 ١55 ٠ رنا نب دوعسم نيدلادعس

 ج63



 8: عم وأ ميركلادبع يناعمسلا

 ٠ او يفاريسلا

 ٠ اهال « لال <« 6 ينادمحلا ةلودلا فيس

 ٠ الهو 9١< يكنز نب يزاغ نيدلا فيس

 [ ش

 ٠ ما ( نيدلا حالص دج ) يذاش

 ١7 ( روتكدلا ) لصيف يركش

 ١9 ٠ ينافطغلا رارض نب خامشلا

 [ ص ل

 < م56 ال46 576 48" ءم“إ ءاله ءال1 4186  يبوبألا نيدلا حالص

 .٠ 7 ها" ء الوم م اء ءزدك < ذأ

 ٠ ”8 ( ريزولا ) ساع يجاهنصلا

 [ د ]

 < او ء اه < ١88 ء الاله < ١18 < مل تاراغلا.وبأ كيزر نب عئالطلا
 كفل اف تا

 [ ل ]

 ٠ الجخ ةفيلخلا رهاظلا

 [ ع ل

 ٠ الا رزاع

 ه٠ هله ةيودعلا ةكناع

 7١561١ / ١6لا 7744 ٠ يفوفربلا نمحرلادبع

 ٠ 85 ( بلاغ وبأ ىبحي نبا ) بتاكلا ديمحلادبع
 ٠ 9 ( روتكدلا ) ةزمح فطللادبع

 ل الها“ث ل



 * ”#١1 صربالا نب ديبع

 ١76 ٠ يلماعلا عافرلا نب يدع

 ١55 ٠ رتا نيعم تنب نوتاخ نيدلا ةمصع

 + «+١ يواجبلا دمحم ىلع

 ٠ املإاؤو 2 ”ههعأزأ يناهفصالا بتاكلا دامعلا

 ٠ 5اإل باطخلا نب رمع

 + امله رغصالا ثراحلا نب ؤرمع

 + امل« 6« ١ نا ءاقملا نأ يرتكعلا

 ١١9 ٠ دادش نب ةرئنع

 [ غ ل

 ٠ 01 ( دماح وبأ مامالا ) ىلازغلا

 [ ف ]

 ٠ لال ( ةفيلخلا ) هللا رصنب زئافلا

 ١١98| ٠ < ه٠ ( رصم كلم ) نوعرف

 [ فق ]

 ٠ ا/8 2 49 ( يناسببلا ميحرلادبع ىلع وبأ ) لضافلا يضاقلا

 ١85٠١٠ ٠ < ا١ال4ة يدايالا ةدعاس نه سه

 ٠ ؟هو. كباتأ نب نيدلا يطق

 [ ك ]

 ٠ ( ةمام نبا : رظنا ) ةمام نب بعك

 سم #508



 [ م ل

 1١٠١ ٠ ( جرعألا ثراحلا ما ) مهرالا تنب ةيررام

 184 < 188 « اال < 15218 ( نيسحلا نب دمحأ بيطلا وبأ ) يبتتملا

 يس ل ل لا
 ٠ءاامل<اأ ميهاربا لضفلا وبأ دمحم

 7٠١5 ٠ يخونتلا قحسا نب دمحم

 ٠ + طبسلا يقيدصلا نيدباعلا نيز دمحم

 ٠ ١١ه ىلع درك دمحم

 1١7 ٠ يزيربتلا ينيمألا يداه دمحم
 ٠ الاء 01١ ديمحلادبع نيردلا ىبحم دمحم

 ١1/١ ٠ ( مالسلا هيلع ) حبسملا
 ١١19 ٠ ( مالسلا هيلع يلا ) ىموم
 ٠ 7م يعبضلا سلع نب ببسملا

 ٠ اإل باذكلا ةملسم

 ٠ امل» اقسلا ىفطصم

 [ ن ]

 ٠ 145 < امه < ١ا/“ < 7م ينابذلا ةغبانلا

 ٠١١ «< 68) 4 ١84 ٠ < هال < لح هوك ريش نب دمحم نيدلار صان

 ٠ ١١ه ( رعاشلا ) بيصن

 ٠ اا" < وه رذنملا نب نامعنلا

 4721١١ < ٠لا < 641٠٠١7 157 ٠ يكنز نب دومحم نيدلارون

 [ د

 ٠ 184 هللاب قولا
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 ٠ ه. ( يروباسبللا دمحأ نب يلع ) يدحاولا

 «  ر7م7وو٠ نران مملو

 [ ه ]

 ١١4 ٠ ناماه
 ٠ إ١ 459 يرملا نانس نب مره

 [ ي ل

 ٠ الء١ حوب' نب ثفاب

 ٠ ١٠١ه م 5“  يومحلا توفاي

 ٠ االه ةيواعم نب ديزي

 سه 705 ب



 عضاولاو ةنكمالا سرهف - '"

 ] ]1رغلا لج ٠١9 ٠

 ٠١6 ٠ دورز البج 7٠١5 ٠ ( ناكم ) بحرا

 ٠ 00 ةريزجلا ء 40 ندرالا
 20 بئاوجلا ٠ه الو ا“ ث م "ل٠ وه ةيردنكسالا

 “٠٠١ ٠ قسوحلا

 [ ب ]

 [ حل ٠ هال سيراب

 ٠ أ+؟8 زاححلا 0 ةكرب

 +١١ ٠ عرب ١ انو :
 ٠ ا/ا/ ( ةريحب ) ثدحلا| نللارح كا

 ه هبال نصحلا لا
 7 0 ! ٠ "ال « 78« ه ةرصللا

 ا . نو. كلع
 ٠ اثا| تومرضح :
 لا 590 #١١ لا١٠ؤ ٠ 2 5 دادغب

 0 رجلا م هيلا

 «٠ الهو باحنلا

 ٠ املك 2108 2 "9 < ١١9 توريب
 , مو 2 عال 4<( ١ 2< 5 < مل صمح

 ا ٠ الإ 2 68291١ < ىلك
 إ

 .مإ ييمح م : | ٠ ال4 < 29 ناسب

 . + 5 [ تا ]

 ٠ 5 نراوحا ٠ الوو اشارت

 ١5 ٠ ةريحلا 5 ٠٠١6 برتلا

 : ٠ و١ ناطلسلا لت 0 ٠ 80 تيركت
 ٠ 14 <18 ةيروميتلا ةنازخلا

 . 199 ةيردمحلا ةينيسحلا ةئازخا [ ج ل
 1١١6 .٠ طخلا ه هيب ةيردنكسالا ةعماج

 1١١ ٠ نامع طخ ٠ ا/١٠ يرونلا عماجلا
 هم ”ةآلا -



 1١١4 ٠ ربقعلا ا[ د

 ٠ م5 ةنيوعلا َ
 م 0 ٠ءاألأ ةيرصملا بتكلا راد

 ١
 ني يسع ٠6 ٠ قش

 : لا
 ١55 ريوغل «اأ96+١ 2 5١ا/ل 4 زاب اوال

 ٠ 5 يماشلا ريوغلا| ٠ ا“ < 7٠١5 < ”.ع

 «٠ ا/» ةربرزحلا رايبد
 [ فد

 ١54 ٠ تارفلا [ د ل

4 
 ؟ الرب « الو < عام“ نيطسلف

 ٠ اه همار

 8٠9 ٠ ةبحرلا
 ع قد

 « ١1414 عاقلا

 6 ا" م ة؟و٠ق م« ,« ٠١ ا! ١ 200 و 0

 0 « ١١1 نييرحبلا فيس

ْ 
 .٠ خم

 ٠ اه56ذ5١ سدقلا [ ضش ل

 ١١1 ٠ رطف ٠١5 ٠ < ال٠ < ا ماشلا

 . [ ط ] *« ١١5 فيطقلا

 كك
 [ ك ٠١4 ٠ ( لبج ) ةديرطلا

 ١١٠ ٠ ةسظاكلا :
 .- [ هل

 ٠ ام ةفوكلا
 +٠ "45 رافظ

 [ ل
 ا[ ع ل

 ٠ 78 ( لبج ) ملعل
 ا ٠ مال« ١١ < قارعلا

 ٠ ه9 ( رهن ) ىصاعلا

 ١55 ٠ ةضعلا
 [ م ]

 2 قشمدب يبرعلا يملعلا ءمجل ا ٠ الش نالع

 - #”ةهرؤ



 ٠ هبال دحتنأ + ىمك ماشلا تس ةسردم

 ٠ اال نارحن ٠ الهو ةرونملا ةنيدملا

 5٠١9 ٠ نيسسصن ٠١9 ٠ ( لبج ) جنرم
 ٠ الا"# نريتلا٠ الإ و < ٠/1] < ه١ < عال < ل رصم

 ٠١ ٠ ليللا يداو ةعبطم

 0 ١5 ٠ ةروصملا تاطوطخملا دهعم
 551 ٠ ال٠٠ اسودقم

 ١١ ٠ ةماعلا فافوالا ةبتكم
 !١١ ٠ ةاحلا راد ةشكم

 [ ه] ٠ 145 < 1الوه < #98 رداص ةشكم

 . م.م ننيلإ ١55 *  <17 2800 ةمركملا ةكم
 «ا١٠ال 9١< <ال٠ < مل <« / لصوملا

 [ ي ل 2 1م < املا 20 210
 ٠ لب / لاو < او

 ٠ ال4 ىمهوقلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو

 ١١١٠ ٠ نيرس

 ٠ 5ا/ ةمامنلا ( د ز
 ٠ ال.5 < الما“ « ١“ نمنلا ”١١ ٠ فرشالا فحنلا

 - اهو د
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 ةلمكتلاو ناويدلا رعش جحيرخت  ه

 لب

 ل لل ا ا ل ل ا

 ١١656< 441 و (؟9//9) نيتضورلا يف ء ه٠ < غو < "4 < مم « الا

 <71 ١741541١41١ و ( ١/١/4 ) بهذلا تارذش يف < 1١4-0٠

 - ماشلا مسق  ةديرخلا يف 7١و < 15و ( 75١/9 ) ناكلخ نبا يف
 ٠ ةياورلا يف فالتخا عم « ىبهذلل  ءالبنلا ريس نع القن

5 

 ( 780/9 )  ماشلا مسق  ةديرخلا يف ءاس١ عم. ءط؛ءر* »ع١
 دهاعمو (7081/9) ناكلخ نبا يف ٠" < ١# و )74٠/١( نيتضورلاو
 ةناحيرو (407/ةقرولا)  طوطخم  بدالا ناويدو (78/8) صيصتتلا

 ةعومجمو 2/950 طوطخم  بدالاو خيرراتلا لوصأآو م( ءاملالا

 ٠ ( 8/ةقرولا ١) - طوطخم  يدعسلا

 ب هاد

 < 7 4 15490٠١2-15444 ءو عبء” ءفل

 ٠ (15/9) نيتضورلا يف هال هد
5 

 ركاسع نبا بيذهتو(؟8/5) - ماشلا مسق  ةديرخلا يف ةلماك ةديصقلا

 ٠ (1//178) نيتضورلا يف 44 م١ ١م 1١-7474 و 5/0

5 

 (؟4ل/ - 9//785) - ماشلا مسق  ةديرخلا يف ةلماك ةديصقلا

 ب 758 -



 منج

 نباو ( 14/ةقرولا ) طوطخم  يونسالل  ةيعفاشلا تاقبط يف ةعطقلا

 بدألاو خيراتلا لوصا يف )١-5( تاببالاو 750  ؟هو/5) ناكلخ
  طوطخم - (؟ /ةقرولا 74 /دلجم)

 ب ثا د

 (9//784)  ماشلا مسق ب ةديرخلا يف 11/6 ١6 : ناتببلا

 ةلمكتلا رعش جيرخت

 بة

 : تاببالاو < ( 7845 - 787” )  ماشلا مسق  ةديرخلا يف ١“
 ) 0 ) نيتضورلا يف « لوالا تسلا نم لوالا رطشلاو مل” ”٠

 خيراتلا لوصا يف "0 < مو (؟04/9) نابعالا تافو يف 6 ١761و

 01١4 /ةقرولا ) ىونسالا تاقبط يف ٠" و  طوطخم - (؟/94) بدالاو
 لامكالا ةلمكت ىف 070١/5 ١9-8 سهذلا تارذشو طوطخم

 طوطخم - ىدعسلا حلاص ةعومجم يف/#٠ و ٠ ( م٠ /ةحفصلا )

 . ( م /ةقرولا 2

1 3 

 < (؟84 - ”مل//9)  ماشلا مسق ب ةديرخلا يف اهلك ةديصقلا

 ٠ (41/1) نيتضورلا يف 1١41١6١ تاببالاو

 با بح

 5 7 /0)  ماشلا مسق  ةديرخلا يف ةلماك ةدصقلا

 كد

  ماشلا مسق  ةديرخلاو (951/9) ناكلخ نبا يف ناتببلا

- 76 - 



 ظطوطخلا مسقلا  ءالننلا مالعأ ريس يف يبهذدلا نع القن 054/0

 - يريكعلل - يبنتملا ناوبد حرش - ناستلاو <« (1؟/9) يدرولا نباو

  طوطخمم - (/94) بدالاو خيراتلا لوصاو وزع نودب (41/5)

 دق تح

 مه ةرهازلا موجنلاو 51/0 ناكلخ نبا يف « تاسالا

 "5 00 /) سبهذلا تارذدشو

 ا

 تاقبطو (557/9) ناكلخ نباو ("8//55) ةرهازلا موجنلا يف تاببالا
 نيردلا ءاضل تاببالانا : هيفو (©”8/ةقرولا) . طوطخم  نييوغللاو ةاحنلا

 ٠ 0/95 بدالاو خيراتلا لوصاو (  ينيسحلا ) ينشخلا

 الاب

 نبال قشمد خبراتو 094/0 ركاسع نبا ييذهت يف ةلماك ةدصقلا

 < ١ا/ تببلا ادع ام "84 1١ و (09* ةقرولا/4)  طوطخم - ركاسع

 (151/9) صيصنتلا دهاعم يف < ١ تاببالاو ("49) ةريطخلا قالعالا يف

 <15 46416614 < 1و 9//95) رودبلا علاطم ىف اًضيأ ةلماك ةديصقلاو

 يه و (ة8كه17 /ةحفصلا ) قشمد ةطوغ يف ٠6١" 4 ”9 2 5م 7< 4

 /ةنس تايفو ) - يبنكلا ركاش نبال - طوطخم  خيراوتلا نويع يف اضيأ
 (٠ هدوللا

 ل / ( كل

 ٠ (*15 /ةحفصلا ) ماشلا نساحم يف مانالا ةهزن يف ناتببلا

 هب 756 -



 تاكاردتساو قحالم

 ماركلا ءارقلا يدي نيب
 اهنءارق تناب ىتح < مسرلا ةأيدرو ( ةميتي ) ناويدلا ةطوطخم نا

 نم ريثكلا اهرشان مزلي, هذه لثم ةطوطخمو « سدحلا بورض نم ابرض
 دعب ةديدج تاءارق ناويدلا صن ةءارق تدواع كلذل « يصنلاو دلحلا

 « هدآنم بيوصتو « هملك سماط نم ةلمج غارف ءلم يف تدهتجاو « هعبط

 انه ريشن نأ ردحيو « ةمهملا ءاطخالاب ًاتمث ناويدلا رخآب "تقحلا دقو

 ( +)  ةضوفخملا ةزمهلا ةكرحك تاك رحلا ضعب نم تلخ ةعبطملا نآ ىلا
 | ٠٠ لصولا ةزمهو  رسكلا ةكرحبب اهنع انضعتساو

 ريدقتو ركش
 مشاه ذاتسالا خالل ءانثلا صلاخ يجزا نأ انه بجاولا ينضتقيو

 نيالا ينرطاشو « ناويدلا براجت حيحصت يف ينناعأ ىذلا  ناعطلا

 ةرادإ ركشأ اسمك ٠ دلاتلا يبرعلا ثارتلا نع اريخ هللا هازج  بصنلاو
 ٠ ركشلا ببطأ < فراعملا ةعطم لامعو

 ا

 ناويدلا نا ١5( ةفححصلا) ناهدلا نبا ناويد ةمدقم يف انركذ دق انك

 ىلا ريشي < قرشملا ىف ركبم نمز يف « حشوملا مظنو < نيتحشوم مض ده
 ءارعش اهمظن ىلا قبس ناو « ديدحتلاو روطتلا ىحانم ىف « ةديدج ةيمهأ

 ارظنو هنم ةدسمح ةقباس يهف « رثكأ وأ نينرق وأ نرقب رعاشلا ىلع اومدقت

 < سداسلا نرقلا علاطمو سماخلا نرقلا رخاوأ يف حشوملا روهظ ةروطخل

 قلعت“ ىتلا لئاسملا ضعب ىلا انه ريشن < ةصاخس, قارعلا ىفو < قرسملا يف

 / ٠ عوضوملا ادهب

 يف يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف حوضوب رهظ حشوملا نف نا لوقنف

#5 - 



 لوأ » : نا ىلع صنت ىتلا ةريخذلا يف ماسب نبا ةياور بسح « سلددالا

 دومحم نب دمحم « اهتقبرط عارتخاو انقفأب تاحشوملا هذه نازوأ عنص نم

 ,؛0١ . 5
 ىو ريرضلا يرمقلا

 صعب ىلع جورخلا ىف ةدي,دج تالواحم تأدب دقف < قرشلا يف امأ

 « ديلولا نب ملسم : ءارعشلا دنع تالواحملا هذه لثم ترهظ امك م« نازوالا

 حشوملا نف قرشملا لهأ فرع امبرو ٠ ؟"”ةهاتعلا يمأو < ساون ينأو

 مظنلا اولواح امبرو ٠ ىلوألا هلكشب ثلاثلا رصعلا ىأ « رصعلا اذه لثم ىف

 : ةروهشملا ةحشوملا ةسس يف ثدح امك «هف

 مانملا دنع يعجضم نع ينثني كفيطل يلوق

 نسولا دنع عوجهلا دنع داف رلا دنع

 ٠ ؟97يصمحلا نجلا كيد ىلا

 حشوملا نفل تاودب ضيمو « هداقنو يبرعلا بدالا و>رؤم حمل دقو

 يريرحلا مساقلا دمحم يبأ تالواحم « كلذ نمف < قرشملا ءارعش دنع

 (*!7 مجاب ةنس ىفوتملا يمليددلا راهمو هه1/ةنس ىفونملا

 امك - زتعلا نبا ناويد ىف ةحشوم دوجو ادمن رمالا داز اممو

 )١( الذخيرة  يناثلا دلجملا  لوالا مسقلا )صفحة/١( 5

 «+ (؟١93/ةحفص) يباك رلا هدوح روتك دلل 55 يسلدنالا بدالا 2 ف

 هذه جرد نا انتاف دقو (ة1//ةحفص) - يومحلل  بدالا ةنازخ (0)

 ةكراشملاب هانققح ىدلاو م6 توريب يف عوبطملا  هناويديف هحشوملا

 «و« بولطم ديخأ روتكدلا مم

 هيفو (  97-١77/ةحفص )  يدفصلل  حيشوتلا عيشوت <« رظنا (5)
 تالواحم نم حشوملا نف اوسبتقا « سلدنالا ءارعش نا اهنم مهفي ةراشا
 0 « عجاريلف يمليدلاو يريرحلا

 -4ظظ"5 



 نبا ديفحلل اهتيست تحص يتلاو « ؟*92ريصبلا يدهم دمحم روتكدلا لوقي
 ىفوتملاو هه٠ا/ ةنس يف دولوملا رهز نب كلملادبع نب دمحم ) « يلسشالا رهز

 ٠ 6 هوقو ةئس ف

 نرقلا ذلنم يقرشملا يبرعلا رعشلل يخييرأتلا ءارقتسالا تبثأ دقو

 عيماجمو ءارعشلا نيواود ولخ « ةرجهلل سداسلا نرقلا علاطم ىتح ثلاثلا

 ءانس نبا يضاقلا ىلإ نوريشي بدالا وخرّؤم ناكو <« تاحشوملا نم رعشلا

 ٠ ( هم ةنس يف ىفوتملاو ههه+٠ ةنس ةرهاقلا ىف دولوملا ) هللا ةمه كلملا

 ٠ ؟"7قرشملا ءابدا نم اهيف فّلأو اهبذهو تاحشوملا مظن نم لوأك

 وبأ ) يردنكسالا سقالق نبا ىلا ريشي « يدفصلا حالصلا نا ريغ

 ( هداا/ ةنس يف ىفونتو ههالال ةنس يف دولوملا هللادبع نب هللارصن حتنفلا
 دحن ال اننا ريغ « تاحشوملا اومظن نيذلا قرشملا ءارعش نع همالك ءانثأ يف

 لوأو ( ٠١ /ةحفص ) ريصبلل <« قرشملا يفو سلدنالا يف حشوملا (5)

  نيررصاعملا ءايدالا نم  قرشملا يف تاحشوملا عارتخا بسن نم

 بدالا يف تارظن هباتك يف صن ثيح « يناليك لماك موحرملا
 نبا ةيلوأ ىلع < م994١  ةرهاقلا (  777/ةحفص ) يسلدنالا
 ٠٠ قرشملا يف حشوملا مظن يف زتعملا

 يفاولاو ( 77/ةحفص ) كلملا ء ءانس نبال زارطلا راد : يف اهرظنا (9)

 توفقايو ( 188/ةحفص ) حيشوتلا عيشوتو (4+/4) تايفولاب
 اهوسسن ثدح « اهتسس يف نيخرؤملا نم هلمج مهو دقو 015/1

 حيشوتلا شيجو <« رهز نب كلملادبع  دلاولا  رهز نبا ىلا
 7١7 ( ٠ /ةحفص )

 (9//317) ءابطالا تاقبط : يف ب ديفحلا  رهز نبا ةمجرن رظناو
 (9//145) ةيمالسالا فراعملا ةرئادو (71/9) توقايو (9//4) تايفولاو
 .١4 ( ٠ /ةحفص ) حيشوتلا شجو

 الو



 ىلع امدقتم سهالف نبا لعجت ةراشالا هذهو ٠٠ «سفالف نبا تاحشوملا ركذ

 772 كلما انش نبا

 دعسأ نب هللاددع جرفلا يبأ نيدلا بذهم ناهدلا نبا ناوييد رشنبو

 رعاشلا اذه قبس تبثي « ديدج يأر موقي يصمحلا يعفاشلا يلصوملا

 ٠ تاحشوملا مظنب قرشملا ءارعشل يفارعلا

 ملظن - يقارع - يقرشم رعاش لوأ ناهدلا نبا نوكي كلذبو

 لصون ام بسحو < قرشلا يف يبرعلا رعشلل انئارقتسا بسح < تاحشوملا

 فشكي ملو هفرعن ال ارعاش اهيف "نحت سورطلاو قراهملالعلو <« ثحبلا هيلا

 ثحبلاب ليفك اذهو < حشوملا مظن ىلا انرعاش قبس قيقحتلاو ثحبلا هنع

 0 ميلع ملع يذ لك قوفو « ىلابح ىلابللاو < يملعلا

 سلدنالا يف برعلا ةغالبو ( ؟١.9 /ةحفص )  يسلدنالا بدالا يف (0

 ٠ 0777 /ةحفص)

 سمالق نبا ناويد يف دجن ملو ( 80و8١ /ةحفص ) حيشوتلا عيشوت ()
 ريصم مسق ب ةديرخلا يت هتمجرت يف الو تاحشروملا هدهل ًاركذ

 )١/015 ٠
 نودلخ نبا ةمدقم ةيلاتلا بتكلا تاحشوملا نفب قلعتي امس رظنا (8)

 ةدوج روتكدلا قيقحت  زارطلا رادو 5/50 بيطلا حفنو

 رثالا ةصالخو م نيعبسلاو يناثلا بالا . فرطتسملاو يباك رلا

 ذاتسالا قيقحت « ببطخلا نبا نيدلاناسلل حيشوتلا شجو 08/1(

 <« ضوع ىفطصم روتك دلا قيقحت  حيشوملا نو < يجان لاله
 /ةحفص ) فيض دمحأ روتكدلا موحرملل سلدنالا يف برعلا ةغالبو

 ٠٠ تاحشوملاو لاجزالا ىف تاسناملا ىرادعلاو ٠7” ( ٠

 ب اله



 3ك

 ةديدج تافاضأ

 ةيلاتلا راثآلا « ناهدلا نبا ةمجرت عجارم ىلا فاضت

 نابعش يف < يفوت هبقو (758/4) يبهذلل  ربغ نم ربخ يف رسلا
 ٠ ههرجأ ةنس ف يفوت هشو 0/0 ةرهازلا موجنلاو < هوزاةلس نم

 ه1 / ةنس يف يفوت هبفو ("ه/4)  يعفايلل  نانجلا ةآرمو
 0 هدرا /ةنس < لو

 يفاولاو < (5* )١8/  راوصم طوطخم - يبهذلل - ءالبنلا ريسو

 ( رشع سماخلا دلجملا ) - روصم طوطخم  يدفصلل  تافولاب

 لامكالا ةلمكتو ب هناويد ركذ نأشب (4هال/١) نيقراعلا هبدهو

 < يبلهملا يدزالا لقعم نب ىلع نب دمحأ همجرت يف  ينوباصلا نبال

 نب قلاخلادع رابولا نبا همج رن يف ( "هو /ةحفص ( و (17/ةحفص)

 ةبسرعلا « ناسعدلا نبا نع اذخأ « نممجرتملا نا ثيح « ظعاولا دمحم
 ٠ رعشلاو

 0 (00نه عز - يطوفلا نبال َََ ىادآلا عمبحب صخلت 6 كلذكو

 ناهدلا نباب « نيرهتشملا نا (؟4/4 رصتخملا عماجلا ) يف ءاجو

 نا شماهلا (217/9)  قارعلا مسق  ةديرخلاو  سشماهلا «  ةئالث

 ةهجهب دمحم ذاتسالا قيقحتاو هسمخ ب ناهدلا نباب  رهتشانم ددع

 ٠ يرثالا

 ةنس هنافو ٠ هفو هفيذلا نونظلا فشكؤ ةراعع فاضتو

 ٠ عساتلا رطسلا  شماهلا (  4/ةحفص ) < هدد

 دمحم نب لعامسا دمحم وبأ < ناهدلاب فرع نم ىلا فاضبوو

 « 894/4 » : اهيف هتمجرتو « رهدلا ةميتي ءارعش نم « ناهدلا

 - الأ ب
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 ٠ سماخلاو عبارلا رطسلا فذحي ه /ةفيحصلا يف

 عبرأ يف يهو ةرابعلا باوص يناثلا رطسلا « ١9 /ةفيحصلا يف

 ٠ اننب ريشع ةينامث'و ةثم اهتاسأ عومجم غلبو « تاعطقم عبرأو < دئاصف

 ٠ (الشوأ) ةظفل بيوصت نم نكمتأ مل « 84 /تيبلا 4٠ /ةفيحصلا يف
 نم ضكرلا ريضحلا ةرامعلا تطقس 51/تيبلا 4 /ةفيحصلا

 ٠ ةروكذملا ةفحصلا شماه نم

 يناثلا رطشلا باوص : 74/تيبلا ه١ /ةفيحصلا

 اريكالا ناكف [ ىنسألا ] 'ىنسلا اودع

 ةيلاتلا ةلمجلا تطقس نشماهلا نم عبارلا رطسلا 5/ةفيحصلا

 نم <« يجرزخلا يراصنالا ةدابع نب دعس نب سيف < وه دعس نبا
 راصنالا ةيار لمحي ناكو < نيروهشملا داوجالا دحأو < برعلا ةاهد

 يف ىلع مامالا بحصو م هروما يليو ( ملسو هيلع هللا ىلص ) يبنلا عم

 /ةمجرتلا) ةباصالا « هنع رظنا ه٠ /ةلس (سيلفت) يف يفوت « هتفالخ
 ىركش دومحم مامالل برالا غولبو (ه9/١) مالعالاو ( 9

 ٠ يرثالا ةحهب دمحم ذاتسالا قيقحت ب 6/1 ىسولالا

 ةرابعلا تطقس < ه8/تيبلا شماه 5٠/ةفيحصلا

 ٠ ةماعللا خرفم « يحدالا عمج يحادالا

 نزولا ثيح نم هباوص نوكي 2021١١ /تيبلا 77/ةفيحصلا
 لَسّتلاب فذخلا اهنف لئنلاب فاذقلا ةيفاص لابرسلا ةيفاض لك نم

 : ىودعلا وهو ١9 شماه طقس 19/تيبلا م١/ةفيحصلا
  ةيبوعملاو ةرصنلا

 ب 79 ب



 هباوص < ا /تببلا م0 /ةفيحصلا

 'ىتور وأ ءادبتنأ اهنم لصفلاوذو 2 'ىهنلاو ةغالللا تاياغ قابسو
 "ىوزي الو [دشي] لحر ادبأ هل زجحعلا مع / تبملاو

 هباوص < 4٠ /تببلا م6 /ةفيحصلا

 ىنم اعبات ال دولا قحل [ ءءافو ]
 هباوص /تيبلا 91//ةفيحصلا
 "تشع ام دعب راطصاب [ اذلت الو ]

 زجعلا باوص ه./تيبلا ٠١١ /ةفيحصلا
 [ نودلاب ] مهل ىضري الو امرك

 عومجم ةرابعلا باوص < عساتلا رطسلا « شماهلا ١5 /ةفيحصلا

 ةدرصصقو تاسبالاو تامعطقملا ضعب هفو  لوالا دلجملا  قئارلا

 ءأنيب (”8) يف عقتو  لوالا دلجملا 1 8017/ / ةقرولا ( ةينون )
 < فورحلا طوقنم ريغ  قئارلا يف عئالطلا رعش نم درو ام رثكأو

 «  نيسحلا نب زيزعلادبع يمطافلا رعاشلا  عومجملا خسان نأ ودبيو
 خالا < قئارلا يف عئالطلا رعش قيقحتب  ًاروكشم - مركت دقو -

 ءازجف  (لالج وبأ) يدادغللا يرديحلا نيدلا ءاض لضافلا ذاتسالا

 ناويرد يف  لوالا دلجملا ةرابع ىلا ةراشالا يغبني امك « ًاريخ هللا

 درو امك < يناثلا دلجملا ال < ينبمألا هرشن ىذلا  كيزر نب عئالطلا
 ٠٠ هفئاحص فعاضت يف

 وهو 7١ شماه طقس ؟٠ /تيبلا ١١6 /ةفيحصلا

 ٠ ةعيبطلا ليقو سفنلا « ةبيقثلاو « لعفلا نمي هتبقن نوميم
 هباوص #/تببلا 1117/ةفيحصلا
 ماعنا نيب ًارهد عاض يذلا ردق لاب توني يفاولا كماعنا نكل

 هباوص م« زحعلا مسج / تيبلا .١٠9 /ةفيحصلا

 [ مّشلم ] فلأب مكالوم نود ىلا

 الا



 نيدلا باهش هلعلو « نورصع نب نيدلا باهش ةمجرت 8١/ةفيحصلا *

 (  754/11 ) ةياهنلاو ةيادبلا يف هركذ دراولاو « نورصع يبأ نبا

 : هباوص « زجعلا 4١/تيبلا ١116 /ةفيحصلا *

 هياوصو «< هشماه طقس ١م8./تيللا ١1/١ /ةفيحصلا 5

 [ حيسف] بابرلا يناد ىدنلا بيرق

 تت و اطخلا تدلاف

 ةرابعلا نم (نبا) ةظفل تطقس/9ه شماه ٠١ /ةفيحصلا *

 ٠ سسلش نبا امنودقم

 تسلا ةفيحصلا باوصلا تسلا ةفيحصلا باوصلا

 (سئماهلا)ا# »+ مث . 0 حلاص
 64 5 ئطو 9 0 وبأ
 >> 21 لطصن 4 ١١ نعطب,

 ج١ 32 رضحلا ١١ ١م هللا ناوضر

 7 55 تحاوص . ىف هتعد وأ

 ن ود ١ ١١ اركونو 14 ١
 ١١ 54 هبالط مو منو فلآ

 ١ 48 | | عدومو مو ىف داعب
 ٠م 0 49 | هنوفج 6580 مس  نررغي
 66 هّبح 6500 مس#سب | عرشم
 مساج هاب دق هأ مي لحام

 67 ه4 | تءلخ و“ مسيو  تددزا
 67 ه5 علخ ى” مح هلاني
 0 هه حور ميو 30 ٍتالثان

 5 هو دادولاو امي 1 مهقازرأ

 بس 0 هال ا”رغ عسل 0 ررتلا
 ١ 55 ”يمئاللا(شماهلا)ريخالا 0 ةقاسلا

 ل #95



 تسبلا ةفحصلا باوصلا تسلا ةفمحصلا يباوصلا

 هه | لغش ١ حكئت  1٠١١ ٠6١
 ام 65 ينم ٠١و 0 560 0 تلمدنا
 ضل لحل رض يس 4:١ 515 بلعثل

 (سشماهلا) ” | /1٠ نب 4١ 54 مامرأب
 “ #1١ | ةولخ عا“ 54 محارب
 مس 117  ىمعتلاب هي 55 حاوس
 سس 2 11١9 لق تمدعاو .٠ ه4  ًدوسأألا
 (سماهلا) 7” ١١9  لئئارسا 6 <48 تاغالل

 1١١٠ ١١  نارجهأشماهلاو !/ د  ءنلك اي

 ١٠6 1 الو 8 4 ىنئانلاا
 د لعلو الاخير)الهامش(ايفترى  1٠١٠ ١1

 امل 1الإ "بارع ١ لاب 0 ”مكيعس

 (سماهلا) #" و دالوأ ١١ رس ”نخآ

 (سشماهلا) 5 1١ عمجم ف 7 هدهشت

 مه 1 اا هرنأب ١ ال8 <ينيناسلا

 م4 وا ”رفك ١14 41 'ىوذت

 3 1-2 اهاريصيي ٠١ م4 راج

 بلوه )وس  دّْعلا 10 #8 هوب
 بلا وس 0000 نم ه4 95 لوعميداش

 م 1١4  ًادلخت نب هه 2 تداعأ

 ”ديلخت ١1 هه ىألم مل 0015 - 0 دف 0

 م" 1 اال ًاكلم|(سشماهلا) ”" 01٠ مزل
 ا ذا راجأ ١١ 0 ١هالل ”تركحتو

 'ىرد امل  7“ 01١5أبعط  178 ١7
 ماس )١م دعب ٠١ ١٠1ه 0 اهدوعي_



 تسبلا ةفيحصلا باوصلا تلا :ةنحشلا :تاويعلا

 ها وا“  كآرمعل به ١8 مكشم
 م  ط١ال4 ”تطعأ مس و ءفكل
 م اال | كادجأ ىلا م ”اله
 ٠١ 34 "نا ىء 000 سس ”يناغالا

 ١9 طال - م١١ ومب  ةرفوم
 ام اذاله ا  ههنب ٠١ 10  مهلوح
 به 2 1اله  كرادتو ١ ١م يألا
 بع ال6  نسحت 4#1  ٠ ةيزرلا
 م  ذمإبا  ”نسلاو م مه ودراو
 (سماهلا) * دمج (؟:5/0 منا و41 0 تنفك
 ١ 144 هف رع م 0 و44  سلاخي
 م امهم ذغب ١5 01ه نصغ
 اها 145 مانعا ٠١ه 11 اوعد
 )كا اهلل | هعدي ا١ 1١47 0 ينبع
 ؟ دم معنا 1١47 ١٠5  رخصلا
 مب ١و8 | ىتدفي مب ١58 بيرس
 ١١ 1و9و9 | ىدجاو ه1 هلجت
 ١١ او هقئالخ م 0014 ”تدنذا
 ب4 0 ٠.١ 0 ىدنمو اهلل  مكح
 مع ١" ادلاوو 3 ٠١غ فخ
 ه 5 ”دلحتلا|(شماهلا) 4 ١65 مراد

 مل 0 والا ىتدبت ١58  مقسل
 5 ماو ىنراز ىإ ١4 اهاران دمخأأ

 مب  ابوإلا  ههبشب مم الآ "لاف
 مس باو اأشرللو مم 1 الو - ينظغب
 مالا ااا ”لك ه واس بآاذكأ



 ةمتاخلا

 ناهدلا نبا ناويد قيقحم نم هملا  هناحس هللا انتفو ام رخآ اذه

 ةغل هاجت يبجاو نم ليثض طسقب تمق دق نوكأ نأ 'ىسع « يلصوملا
 هنم دادسلاو ةبوثلا الإ وجرأ الو  ثارتلاو ةمألاو ميركلا نآرقلا

 ٠ ًارخآو الوأ دمحلا هلو  هناحس ب

 يروبجلا هللادبع
 ةماعلا فاقوالا ةتكم نيمأ

 دادغس

 ماخته/وب 0٠ - هاج /مصالا بجر /و

 هل ”الال ]#آ



 ةقدملل ودص

 ١ - رعش ناويد ) لالظو حايشأ (  ماو503 دادغب  فراعملا ةعبطم ٠

 فراغملا ةعبطم (  رصاعملا يبرعلا بدالا يف تاسارد ) فيرعناو دقن  ؟

 ٠ ماو599  دادغب

 ةماالعلا ميدقتو - قيقحتو عمج  يدادغللا ىمشاهلا ديشر ناوييد ب ا

 ٠* م9514 دادغب  فراعملا ةعطم  يرئثالا ةحهب دمحم ذاتسالا

 ( ه41١1/ةنس ىفوتملا نمحرلادبع نيددلا لامك ) بيقنلا نبا ناوييد -

  قشمد ةيمشاهلا ةعبطملا  قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم

 ٠ ملوك

 راد تاعوبطم  ةكراشملاب قبح يصمحلا نجلا كيد ناويد  ه

 ٠ م558١ تريب  ةفاقثلا

 ةعبطم  فافوالا بتك نئازخ تاطوطخمم نع فاشكلا ىلع كردتسملا 5

 ٠ م1956 دادغب  فراعملا

  دادغب فراعملا ةعيبطم يسدقملل  خيراتلاو ءدبلا باتك سراهف 7

 ٠ موك

 عمجملا تاعوبطم « هلامعأ < هؤاضعأ « هتاشن « يقارعلا يملعلا عمجملا مل

 م1556  دادغب يفارعلا يملعلا

  رشنو عمج يناثلا ءزحلا  يرصانلا ديشر رداقلادبع ناويد  ه

 ٠ م1955 دادغب ب يناعلا ةعبطم  ةكراشلملاب

 ٠٠ ثيدحلا يفارعلا رعشلا يف تاسارد )  نييسنملا انئارعش نم (

 م1955  دادغي  ةيقارعلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو تاعوطم ٠

 -قيقحتو عمج  (ه195/ةنس لوتقملا) يعازخلا صيشلا يبأ راعشأ ١-

 م1951 - فرشالا فجنلا  بادآلا ةعبطم

- 778 



 فافوالا ةبتكم ىلا ةادهملا يلركتالا نسح ديسلا تاطوطخم سرهف ١

 ٠ ماو57 - فرشألا فجنلا  بادآلا ةعيطم  دادغس ةماعلا
 موحرملل  رسشع ثلاثلاو رسثع يناثلا نرقلا لاجر يف رثتنملا ردلا ٠١

 ةرازو تاعوبطم  ةكراشلملاب قيقحن  يسولالا نيدلا ءالع يلع

 ٠ ماو51/  دادغب  ةيقارعلا داشرالاو ةفاقثلا

 راد تاعوبطم  قيقحتو عمج  يواهزلا مهدأ ميهاربا ناويد - 4

 ٠ م1954 ب ةرهاقلا  يبرعلا باتكلا

  كيدب. نيب . يصمحلا يلصولملا ناهدلا نبا ناويد

 يدركلا يلبرالا ىلع نسحلا يبأ نيدلا ءاهبل  فيطلا ةلاسر ١

 داشرالاو ةفاقثلا ةرازو تاعوطم  قبقحت هالقبإل /ةنس ىفونملا

 ٠ م1954  دادغب ب ةيقارعلا

 ,ى مو م مو م, || ؟ يح دج رص حج مصاص  محرح رص

 - 759/8 ب
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